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 مثلث  پیروزی؛
 سرباز، 

جنگ و روحیه
 نظامی

 چـه مجمـوع چهار دهه جنگ افغانسـتان از اشـغال توسـط شـوروی تا جنگ هـای داخلی و چـه دو دهه اخیر 
و جنـگ بـا تروریسـم را محاسـبه کنیـم، مـا تـا کنـون یکـی از طوالنی تریـن جنگ هـای تاریـخ را پشـت سـر 
گذاشـته ایم. به همان اندازه که عمر جنگ طوالنی شـده اسـت، فرسایشـی و خسـته کننده نیز شـده اسـت. 
جنـگ در کشـور مـا چنـان وسـیع و همه جانبـه بـوده اسـت کـه همـه زیرسـاخت ها و ملزومـات یـک زندگی 
انسـانی در عصـر توسـعه تمـدن بشـری از بین رفته اسـت. کشـتارهای بی سـابقه و ویرانی های بی مانند سـبب 
شـده اسـت کـه مـردم افغانسـتان نه تنها از جنگ خسـته شـود بلکـه طعم خوش حیـات اجتماعی و سیاسـی 
را از دسـت داده اسـت و مـا اکنـون دچـار یک اجتماع کرخـت با عادت واره هایی از خشـونت و تباهی هسـتیم. 
نیروهـای دفاعـی و امنیتـی افغانسـتان در دو دهـه اخیـر در پرتـو یـک روایـت نیرومنـد و غیـر قابـل تردید با 

تروریسـم بیـن المللـی چنـان مصمـم و بـا روحیـه جنگیـده اند کـه در تاریخ کشـور ...
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سرباز؛ کسی که برای حفظ نظام 
خون می دهد 

 معین تعلیماتی وزارت 
دفاع: اردوی ملی در عرصه 
تعلیم و تربیه به خودکفایی 

رسیده است

جنگ طالبان از منظر 
فقه اسالمی 

»جشنواره فلم سرباز« 
در کابل 

امـروز از سـوی رهبـری حکومـت افغانسـتان روز ملـی 
نیروهـای دفاعـی و امنیتـی نـام گـذاری شـده اسـت و 
ایـن روز در تقویـم رسـمی کشـور درج گردیـده اسـت. 
از  و گرامیداشـت  تجلیـل  نـام گـذاری  ایـن  از  هـدف 
سـربازانی اسـت که جان شـان را به میـدان آورده اند و 
در راه اسـتقالل، آزادی، تمامیت ارضی و نظام سیاسـی 

کشـور مبـارزه مـی کنند. امـا در میـان ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

روز 

را گرامی می داریم

صفحه

صفحه

جشـنواره سـه روزه فلـم سـرباز افتتاح شـد. قرار اسـت 
این جشـنواره سـه روز ادامه داشـته باشـد.

جشـنواره فلـم سـرباز کـه از سـوی وزارت اطالعـات و 
فرهنـگ و ریاسـت افغان فلم تدارک دیده شـده اسـت، 
شـام روز چهارشـنبه در کابـل افتتـاح و تـا امـروز، نهم 
حـوت ادامـه خواهـد یافـت. جشـنواره ملـی سـرباز بـه 
مناسـبت ۹ حـوت روز ملـی سـرباز راه انـدازی شـده 
اسـت.  در مراسـم گشـایش ایـن جشـنواره بـر عـالوه 
وزیـر  اندرابـی  مسـعود  هنرپیشـه ها،  و  سـینماگران 
داخلـه، محمـد طاهر زهیر سرپرسـت وزارت اطالعات و 
فرهنگ، شـاه محمـود میاخیـل سرپرسـت وزارت دفاع 

نیز شـرکت کـرده بودنـد. ..
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پیام استاد سرور دانش 
معاون دوم رئیس جمهوری اسالمی 

افغانستان
 به مناسبت فرارسیدن 

نهم حوت
 روز ملی نیروهای 

امنیتی و دفاعی کشور 

8 حوت 1399 

نیروهـای  ملـی  روز  حـوت  نهـم  فرارسـیدن 

امنیتـی و دفاع کشـور و روز تجلیـل از مدافعان 

مـردم  همـه  بـه  را  کشـور  ارضـی  متامیـت  و  نظـام  راسـتین 

امنیتـی  دلیـر  و  شـجاع  نیروهـای  خصـوص  بـه  افغانسـتان 

و دفاعـی تربیـک مـی گویـم و یـاد شـهدای گرانقـدر کشـور 

را گرامـی مـی دارم. نام گـذاری نهـم حـوت بـه نـام روز ملـی 

رسبـاز و تجلیـل از مدافعان راسـت قامت وطن بـه معنای ارج 

گـذاری بـه فـداکاری هـا و ایثارگـری هـای نیروهـای امنیتـی 

سرمقاله

 امـروز از سـوی رهـربی حکومـت افغانسـتان روز ملـی 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی نـام گـذاری شـده اسـت و 

ایـن روز در تقویـم رسـمی کشـور درج گردیـده اسـت. 

هـدف از ایـن نـام گـذاری تجلیـل و گرامیداشـت از 

آورده  بـه میـدان  را  رسبازانـی اسـت کـه جـان شـان 

انـد و در راه اسـتقالل، آزادی، متامیـت ارضـی و نظام 

سیاسـی کشـور مبـارزه مـی کننـد. امـا در میـان همـه 

ایفـا مـی کنـد و در سـخت  نقـش هایـی کـه رسبـاز 

تریـن وضعیـت نیز قـرار دارد حفاظت از نظام سیاسـی 

کشـور در رشایـط کنونـی اسـت. 

مـا در رشایطـی قـرار داریـم کـه شـاید متامیـت ارضی 

کسـی  مسـتقیم  طـور  بـه  را  افغانسـتان  اسـتقالل  و 

نتوانـد تهدیـد کنـد. امـروز افغانسـتان بـه عنـوان یـک 

بیـن املللـی شـناخته  شـخصیت حقوقـی در عرصـه 

شـده اسـت و کسـی ادعـای ارضـی و مـرزی در بـاره 

نـدارد.  نیـز  را  ادعایـی  تـوان چنیـن  و  نـدارد  نیـز  آن 

بلکـه ایـن افغانسـتان اسـت کـه بـا یکـی از مهـم ترین 

همسـایگان خـود مشـکل رسزمینـی دارد و ایـن ادعـا 

بایـد از طریـق حقوقـی و قانونـی حـل و فصـل شـود. 

امـا آن چـه افغانسـتان را دچـار مشـکل کـرده اسـت 

در  همسـایگان  خصـوص  بـه  و  خارجـی  مداخـالت 

امـور داخلـی کشـور ما بـه دالیـل مختلف بوده اسـت. 

همیـن مداخـالت همـواره زمینـه سـقوط نظـام هـا و یا 

تضعیـف نظـام هـای سیاسـی را در افغانسـتان فراهـم 

کـرده اسـت. اگرچـه بـرای همسـایگان کمـر زمینـه 

سـقوط نظـام سیاسـی در افغانسـتان مطـرح گردیـده 

اسـت. ولـی مداخـالت آن هـا هیچوقـت از افغانسـتان 

قطـع نگردیـده و همـواره جریـان داشـته اسـت و ایـن 

مداخـالت سـبب تضعیـف نظـام هـا و حکومـت هـای 

افغانسـتان گردیـده اسـت. 

متاسـفانه افغانسـتان تجربـه های تلخـی از مداخالت 

بـا هـدف تضعیـف نظـام سیاسـی کشـور را در تاریـخ 

خـود دارد. در طـول سـال هـای جهاد و پـس از آن در 

زمـان طالبـان مداخـالت پـی در پـی سـبب شـده کـه 

در کشـور مـا یـک نظـام سیاسـی مقتـدر و قوی شـکل 

نگیـرد. بحـران کنونـی نیـز دقیقـا ریشـه در مداخـالت 

افغانسـتان دارد.  بـه خصـوص همسـایگان   خارجـی 

ایـن ادعـا رصفـا یک تحلیـل ژورنالیسـتی نیسـت بلکه 

واقعیـت هـای عینـی و فعـل و انفعـاالت سیاسـی در 

نکتـه  ایـن  وضـوح  بـه  افغانسـتان  ماحـول  و  منطقـه 

افغانسـتان  در  کنونـی  جنـگ  کننـد.  مـی  اثبـات  را 

محصـول تالش بی وقفه همسـایگان و کشـورهای ذی 

دخـل در قضیـه افغانسـتان اسـت و هرچـه زمـان مـی 

گـذرد متاسـفانه نـه تنهـا ایـن مداخـالت کمـر منـی 

شـود بلکـه بیشـر هم مـی شـود. دلیل این امر شـکل 

گیـری یـک نظـام سیاسـی مسـتقل در دو دهـه اخیـر 

است. 

نزدیـک بـه دو دهـه اسـت کـه یـک نظـام سیاسـی و 

منسـجم در افغانسـتان شـکل گرفته اسـت و این نظام 

در همیـن عمـر کـم خـود دارای دسـتاوردهای بزرگـی 

نیـز بـوده اسـت. افغانسـتان امـروز دارای یـک قانـون 

نهادهـای  مسـتقل،  سیاسـی  نظـام  مـدرن،  اساسـی 

امنیتـی بـا انگیـزه و قدرمتنـد، سـاختار تفکیـک قـوا، 

آزادی هـای مدنی و سیاسـی و مهم تـر از همه همگام 

بـا جامعـه جهانـی اسـت. ایـن همـه دسـتاورد تنهـا در 

دو دهـه بـرای همسـایگان غیـر قابـل تحمـل و غیـر 

قابـل پیـش بینـی بـوده اسـت. از همین رو در سـطوح 

مختلـف تـالش کرده اند تـا جلو پیرشفت افغانسـتان و 

بـه خصـوص جلو دسـت یافـن به یـک ثبات سیاسـی 

و نظـام قدرمتنـد را بگیرنـد. در ایـن روزهـا صداهـای 

ایـن مداخـالت و شـیطنت هـا را از مرکز و غرب کشـور 

نـه تنهـا از سـنگرهای جنـگ طالبـان بلکـه از حلقـوم 

کسـانی مـی شـنویم کـه در سـایه همین نظـام زندگی 

مـی کننـد و از نعمـت امنیـت همیـن نظـام اسـتفاده 

کنند.  مـی 

در ایـن میـان تنها قـرشی که بدون هیـچ توقع و بدون 

ایـن کـه در زدوبندهـای سیاسـی و معامـالت پشـت 

پـرده دسـت داشـته باشـد در صـف مقـدم حفاظـت از 

نظـام سیاسـی کشـور قرار دارنـد. رسبـازان و نیروهای 

افغانسـتان  مـردم  امیـد  نقطـه  تنهـا  کشـور  امنیتـی 

هسـتند و اکنـون جایـگاه خـود را در قلـب مـردم یافته 

انـد و مـردم بـه طور با شـکوه از آنان تجلیـل می کنند. 

کسـانی که آواز شـوم سـقوط نظام و انحالل نهادهای 

امنیتـی افغانسـتان را رس مـی دهنـد متوجـه همیـن 

نکتـه هسـتند کـه تنهـا نیرویی که مـی تواننـد از نظام 

بگذرنـد  از جـان خویـش  آن  بـرای  و  حفاظـت کننـد 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور هسـتند. 

اسـت  افغانسـتان  مـردم  یکایـک  وظیفـه  بنابرایـن 

آزادی  و  اسـتقالل  عنـوان منـاد  بـه  روز رسبـاز  از  تـا 

کشـور تجلیـل کننـد و بـر نیروهـای شـجاع امنیتـی و 

نیـز خانـواده هـای شـهدا حرمـت نهنـد. بـدون شـک 

جـای  مـردم  قلـب  در  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای 

افغانسـتان  دشـمنان  خاطـر  همیـن  از  و  انـد  گرفتـه 

آرزوی شکسـت و یـا انحـالل ایـن نهادهـا را بـه گـور 

بـرد.  خواهنـد 

مـا اسـت و همه مـردم افغانسـتان نه تنهـا در نهم حـوت بلکه 

برومنـد خویـش در  همیشـه مدیـون و سپاسـگذار فرزنـدان 

نهادهـای امنیتـی  و شـهدای گرانقـدر این رسزمین هسـتند. 

و  افغانسـتان  اسـتقالل  و  ارضـی  متامیـت  تردیـد  بـدون 

در  افغانسـتان  مـردم  تاریخـی  و  بدیـل  بـی  دسـتاوردهای 

زمینـه هایـی چـون نهادهـای امنیتـی، نهادهـای قانونـی و 

اداری مـدرن، آزادی هـای مدنـی، آزادی بیـان، حقوق برش و 

نسـل بیـدار و تحصیـل کـرده کشـور محصول تـالش و زحمت 

هـای نیروهـای امنیتـی و رسبـازان شـجاع کشـور هسـتند. 

افغانسـتان امـروز بـه عنـوان یـک شـخصیت حقوقـی و دارای 

جایـگاه بلنـد در عرصـه بین املللـی بر بازوان توامننـد و اراده 

پوالدیـن جوانـان دلیـر مـا در نهادهـای امنیتی کشـور متکی 

 . است

همـه  و  آزاد  و  رسبلنـد  افغانسـتان  بدخواهـان  و  دشـمنان 

کسـانی کـه در ایـن روزهـا بـی رشمانـه در سـایه نظـام، آواز 

بازگشـت بـه گذشـته و نابـودی نظـام را رس می دهنـد بدانند 

کـه نیروهـای امنیتی افغانسـتان بـه عنوان حافظان راسـتین 

هرگونـه  بـا  مبـارزه  توانایـی  ارضـی کشـور  و متامیـت  نظـام 

توطیـه دارنـد. 

و  کشـور  فـداکار  رسبـازان  از  تجلیـل  روز  دیگـر  بـار  یـک 

نیروهـای جـان برکـف امنیتـی را بـه همـه مـردم افغانسـتان 

تربیـک مـی گویـم و یـاد و خاطـره شـهدای عزیـز نیروهـای 

دفاعـی و امنیتـی را گرامـی مـی دارم. هـم چنین به پیشـگاه 

خانـواده هـای معظم شـهدا و معلوالن کشـور رس تعظیم فرود 

مـی آورم و بـه اراده بلنـد آنـان درود مـی فرسـتم. 

رسور دانش 

معاون دوم رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

دیـدار، رئیـس جمهـور غنـی بـه سـواالت سـفیران کشـورهای 

عضـو ناتـو در خصـوص صلـح، حکومـت داری خـوب و مبارزه 

بـا فسـاد، پاسـخ ارائـه منود. 

نیسـتند. مسـئوالن امنیتـی بایـد وضاحـت دهنـد کـه بعـد از 

قتـل آقـای عـادل، تـا چـه حـد از میـزان تهدیـد و خطـر بـه 

خانـواده او آگاهـی داشـتند و چـه اقدامـی برای امنیت شـان 

انجـام دادنـد. چـرا بایـد پـی در پـی قربانـی شـویم؟«

بسـم اللـه عـادل ایـاق، مدیر مسـئول پیشـین رادیـو صدای 

غـور در شـهر فیروزکـوه در تاریـخ ۱۲ جـدی امسـال توسـط 

افـراد مسـلح ناشـناس بـه قتل رسـید.

حـدود دو هفتـه پـس از ایـن رویـداد ریاسـت امنیـت ملـی 

کشـور، عزت اللـه بیـگ، عضـو شـورای والیتـی غـور را »عامـل 

تـرور« او خوانـد و در اعالمیـه ای گفـت کـه نیروهـای امنیتـی 

می خواسـتند آقـای بیـگ را دسـتگیر کننـد ولـی او مقاومـت 

کـرد و بـه درگیـری و در نتیجـه کشـته شـد.

نهاد نی نیز خواهان بررسی جدی این حادثه شده است.

والیـت  ایـن  در  امنیتـی  نهادهـای  و  دولـت  از  نهـاد  ایـن 

به گونـه   را  او  خانـواده   اعضـای  قتـل  قضیـه   تـا  می خواهـد 

جـدی بررسـی کنـد و از حکومت خواسـته که روشـن کند که 

آیـا حملـه بـر خانواده  آقـای ایـاق ارتباطـی به کار رسـانه ای 

وی داشـته اسـت یـا خیـر؟ از سـوی دیگـر یـک منبـع معتـرب 

اعضـای  بـه  را  حملـه  ایـن  بی بی سـی  بـه  غـور  در  دولتـی 

اسـت. داده  نسـبت  طالبـان 

بـه گفتـه ایـن منبع در ایـن حمله یک بـرادر عـادل ایاق که 

عضـو نیروهـای پولیـس و کارمند فرماندهی پولیـس غور بوده 

همـراه بـا بـرادرزاده و پـر کاکا عـادل ایاق کشـته شـدند و 

سـه تـن زخمـی شـده و و طالبـان دو تـن را با خـود برده اند.

ناشـناس  افـراد مسـلح  از والیـت غـور  براسـاس گزارش هـا   

شـب گذشـته )پنجشـنبه، ۷ حـوت( بـه خانـه بسـم الله عادل 

ایـاق کـه چنـدی پیش به قتل رسـید، حمله کردند و دسـت 

کـم سـه عضـو خانـواده او را هـم کشـته اند.

آقـای عـادل ایـاق، خربنـگار و مسـئول رادیـو صـدای غـور 

بـود. او در ۱۲ جـدی سـال جـاری در ایـن شـهر تـرور شـد. 

عـارف عابـر، سـخنگوی والی غـور در گفتگویی با بی بی سـی 

ایـن رویـداد را تایید کرد امـا جزئیاتی از قربانیـان ارایه نکرد.

امـا یـک عضـو خانـواده ایـاق بـه بی بی سـی گفـت در ایـن 

کشـته  سـاله  دوازده  یـک دخـر  از جملـه  نفـر  سـه  حادثـه 

شـده اند.

او ایـن حملـه را »انتقام جویانـه« از سـوی یـک مقـام محلـی 

رسـانه های  حایت کننـده  نهـاد  »نـی«  همچنیـن  خوانـد. 

آزاد افغانسـتان نیـز گفتـه کـه براسـاس گزارش هـای رسـیده 

در حملـه  افـراد مسـلح بـر خانـه  پـدر بسـم الله عـادل ایاق؛ 

بـرادر، خواهـر و یـک خواهـر زاده اش کشـته شـده اند.

ایـن نهـاد افـزوده که براسـاس گزارش هـا حمله کننـدگان دو 

تـن از اعضـای خانـواده وی را هـم بـا خـود برده اند.

اعضـای خانـواده و نزدیـکان عـادل ایـاق در یـک حرکـت 

اعراضـی اجسـاد افراد کشته شـده در این رویـداد را در برابر 

سـاختان والیـت غـور آورده اند و خواهان دسـتگیری عامالن 

آن شـده اند.

شـهرزاد اکـرب، رئیـس کمیسـیون حقـوق بـرش افغانسـتان در 

و  اسـت  دردنـاک« خوانـده  و  »تلـخ  را  رویـداد  ایـن  توییتـی 

نوشـته اسـت »غیرنظامیـان حتـی در خانه هـای خـود مصون 

افراد مسلح با حمله به خانه خربنگار کشته شده در غور، سه عضو خانواده او را هم کشتند
کارتون

سرباز؛
 کسی که برای حفظ 
نظام خون می دهد

محمد هدایت

 

و  امنیتـی  از قهرمانـی و شـجاعت نیروهـای  رئیـس جمهـور 

دفاعـی افغانسـتان در راسـتای مبـارزه بـا تروریـزم یـاد آوری 

منـود و بـر ختـم خشـونت ها و تامیـن آتش بس دایمـی تاکید 

کـرده، گفت که حکومت افغانسـتان در راسـتای حکومتداری 

خـوب و مبـارزه بـا فسـاد متعهـد می باشـد.

و  کمـک  از  تشـکر  ضمـن  غنـی  جمهـور  رئیـس  هم چنـان 

همـکاری کشـورهای عضـو سـازمان ناتـو و قربانـی نیروهـای 

حفـظ  بـر  قاطـع،  حایـت  ماموریـت  چـوکات  در  آنـان 

جمهوریـت و دسـتآوردهای دو دهـه گذشـته بـه ویـژه حقـوق 

ورزیـد. تاکیـد  زنـان، 

در ایـن دیـدار، بانـوی اول کشـور نیـز صحبت کـرد و در مورد 

نقـش و جایـگاه زنـان در پروسـۀ صلح و دسـتآوردهای آنان در 

دو دهـۀ گذشـته معلومـات داده، گفت که دسـتآوردهای زنان 

نبایـد در مذاکـرات صلـح، قربانـی شـوند. وی افـزود کـه بـه 

زودی شـورای عالـی زنـان در امور صلح بـه کارش آغاز خواهد 

کـرد. سـپس سـفرای کشـورهای عضـو سـازمان ناتـو یکبـار 

شـود.« ایـن مـال امـام مسـجد گازرگاه هـرات روز جمعـه 8 

دلـو در حالـی در خطبه هـای منـاز جمعـه علیـه نظام شـعار 

می دهـد کـه روزانـه ده هـا تـن از جوانـان کشـور بـرای بقای 

نظـام در نقـاط مختلـف کشـور خـون می دهنـد. 

دیگـر تعهـد و حایـت شـان را از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

افغانسـتان، پروسـۀ صلـح، آتـش بـس و حفـظ جمهوریـت و 

دسـتآوردهای دو دهـه گذشـته، ابـراز کردنـد. در اخیـر ایـن 

او بـا حرارتـی خـاص بـه منازگـزاران گفـت کـه »ایـن نظـام 

قابـل اصالح نیسـت، نظامی کـه از یهود و نصـارا آب بخوره، 

قابـل اصالح نیسـت.«

کـه  بـود  گفتـه  نیـز  گذشـته  جمعـه  در  انصـاری  مولـوی 

پشـتیبانی از نظـام، گناه کبیره اسـت و نیروهای امنیتی در 

ایـن گنـاه کبیره رشیک هسـتند: »مأمورینی کـه در نظام اند 

چـه نظامـی چـه اردویـی چـه پولیسـی چه کسـی که بـا قلم 

خـود از ایـن نظـام حایـت می کنـد؛ حایـت از ایـن نظـام 

گنـاه کبیره اسـت.«

عاملـان دیـن و مردم با شـدت بـا گفته های مولـوی انصاری 

واکنـش  نشـان دادنـد و او را عامـل اسـتخبارات دیگـران و 

گلـوی افراطیـت خواندند.

احمـد صیـام کاربـر شـبکه توییـر نوشـته اسـت کـه صدهـا 

هـزار رسبـاز در نقـاط مختلف کشـور برای بقـای نظام خون 

خـون  بـه  »بی حرمتـی  اظهـارات،  گونـه  ایـن  و  می دهنـد 

رسبـازان کشـور« اسـت.

بایـد در  ایـن گونـه صدهـا  آقـای صیـام نوشـته اسـت کـه 

نطفـه خفـه شـود و اجـازه داده نشـود کـه بیـش از ایـن بـا 

از  خـون رسبـازان کشـور بـازی و بی حرمتـی شـود. پیـش 

ایـن حکومـت در واکنـش به سـخنان هفتـه گذشـته مولوی 

انصـاری، خطیـب مسـجد جامـع گازرگاه  مجیب الرحـان 

هـرات، گفتـه بود که اظهارات او دسیسـۀ بیگانگان اسـت و 

او پشـتیبانی می کنـد. از  اسـتخبارات منطقـه 

ضیـا رساج، رئیـس عمومـی امنیـت ملـی در ایـن بـاره گفتـه 

بـود: »مـا مطابـق قانـون و مقرراتـی کـه در احـکام قانـون 

داریـم مطابـق آن عمـل می کنیـم.«

سـید عبدالوحیـد قتالـی، والـی هـرات نیـز گفـت بـود کـه 

هـرات جایـی بـرای تولیـد داعش نیسـت و کسـی منی تواند 

بـه دسـتور بیگانـه در هـرات تنـدروی را تولیـد کنـد: »بـس 

اسـت ماجراجویـی! بـم را رس بـرادرزاده خود انفجـار دادی، 

مـردم چیـزی نگفتنـد. اسـالم همیـن اسـت؟ اسـالم همیـن 

اسـت کـه یـک عـروس را لت کنـی در مسـیری که مـردم در 

طـول تاریـخ رفته.«

نیـز  رئیس جمهـور  ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب،  حمداللـه 

گفـت کـه به ریاسـت امنیـت ملی وظیفه سـپرده شده اسـت 

بـا گذشـت یـک هفتـه،  ایـن موضـوع را بررسـی کنـد.  تـا 

امـا هیـچ برخـوردی بـا مولـوی انصـاری نشـده اسـت و او 

همچنـان در خطبه هـای روز جمعـه خـود یکبـار دیگـر علیه 

نظـام شـعار داد.

گلبدیـن حکمتیار نیز در سـخنانی از اظهـارات اخیر مولوی 

انصـاری حایـت کـرده اسـت و گفتـه اسـت کـه ایـن نظـام 

بایـد رسنگـون شـود. گفتنـی اسـت کـه گلبدیـن حکمتیـار 

حـدود 15 سـال علیـه نظام جنگیـد اما رسانجام چهارسـال 

پیـش بـه پروسـه صلح پیوسـت. 

در  ناتـو  سـازمان  عضـو  کشـورهای  سـفیران   

بـا رییـس جمهـور، تعهـد و حایـت  نشسـتی 

پروسـۀ  افغانسـتان،  و دفاعـی  امنیتـی  نیروهـای  از  را  شـان 

آتـش بـس و حفـظ جمهوریـت و دسـت آوردهای دو  صلـح، 

کردنـد. ابـراز  گذشـته،  دهـه 

محمد ارشف غنی رئیس جمهوری اسـالمی افغانسـتان  ظهر 

دیـروز جمعـه 8 حـوت در ضیافتـی، بـا سـفیران کشـورهای 

عضـو سـازمان ناتـو دیـدار کرد.

براسـاس خربنامـه ی ارگ ریاسـت جمهـوری، در ایـن دیـدار 

کـه در قـر چهارچنـار ارگ برگـزار شـده بـود، بانـوی اول، 

معاونـان ریاسـت جمهـوری و رئیـس عمومـی ادارۀ امـور نیـز 

مـورد  در  غنـی  جمهـور  رئیـس  آغـاز،  در  داشـتند.  حضـور 

انکشـافات اخیـر در پروسـۀ صلـح و ماحـول و فرصـت های به 

میـان آمـده در این خصـوص پس از اعـالم ارزیابـی توافقنامه 

دوحـه از سـوی حکومـت جدیـد امریـکا و برگـزاری کنفرانـس 

وزرای دفـاع کشـورهای عضـو سـازمان ناتـو، صحبـت کـرد.

مسـجد  امـام  مـال  انصـاری،  مجیب الرحـان   

در  دیگـر  بـار  یـک  هـرات  رشیـف  گازرگاه 

خطبه هـای منـاز جمعـه علیـه نظـام شـعار داد و گفـت کـه 

»علیـه ایـن نظـام قیـام بایـد کـرد؛ ایـن نظـام بایـد رسنگـون 

سفیران ناتو بر حمایت
 از نیروهای امنیتی و حفظ نظام جمهوریت تاکید کردند

بی حرمتی به خون سربازان؛
 مولوی انصاری: این نظام باید سرنگون شود
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 سرباز، جنگ

ســبب شــده اســت کــه هنــوز طالبــان بــه حیــات سیاســی و 

هــم چنیــن حیــات نظامــی خــود ادامــه دهنــد. اگرچــه قرائت 

ــل و  ــا باط ــاد کام ــون جه ــی چ ــای دین ــان از ارزش ه طالب

محــرف اســت ولــی بــا آن هــم بــر همیــن اســاس توانســته انــد 

ــی  ــنتی و دین ــه س ــان جامع ــری از می ــدرت رسبازگی ــوز ق هن

افغانســتان را حفــظ کننــد. بــر همیــن اســاس بســیار رضوری 

اســت کــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان نیــز بــر تقویــت 

باورهــای دینــی و معنــوی خویــش پان هــای مشــخصی 

داشــته باشــند تــا حداقــل ادعاهــای طالبــان مبنــی بــر 

غیــر دینــی بــودن حکومــت و نهادهــای امنیتــی افغانســتان 

ــر آب گــردد.  خنثــی گــردد و نقــش ب

در ایــن مــورد شــاید بهریــن کار هامهنگــی بیشــر بــا 

ــام و نهادهــای دینــی در بخــش آمــوزش اردو و نیروهــای  عل

امنیتــی اســت. آن هــا می تواننــد در عرصــه آمــوزش مســایل 

دینــی و رشــد باورهــای دینــی نقــش مهــم ایفــا کننــد. بــدون 

ــازان نهادهــای امنیتــی افغانســتان مومن تریــن و  شــک رسب

پارســاترین افــراد ایــن جامعــه هســتند کــه هســتی خویــش 

را وقــف حفاظــت از ایــن رسزمیــن کــرده انــد. امــا مــا هنــوز 

ــی  ــکار عموم ــرای اف ــان را ب ــی آن ــره اصل ــم چه ــته ای نتوانس

ــر  ــی ب ــل جنجال ــی دو ســال قب ــم. وقت ــه نشــان دهی و جامع

رس منــاز نخوانــدن یــک عــامل بــر جنــازه یــک رسبــاز شــهید 

رســانه ای شــد، ذهنیــت همگانــی جریحــه دار شــد و افــکار 

عمومــی را تــکان داد. اکنــون بایــد مــردم افغانســتان بداننــد 

ــب  ــان در قال ــدان ش ــد فرزن ــن و متعه ــروی موم ــا نی ــه تنه ک

ــتند.  ــی هس ــای امنیت نیروه

6- تولیدات هرنی و رسانه ای در حامیت از رسبازان

یکــی از ضعف هــای اصلــی در طــول ســال های گذشــته 

ــه  عــدم پرداخــن رســانه ها و نهادهــای فرهنگــی و هــری ب

ــاز در  ــل رسب ــی بدی ــش ب ــوص نق ــه خص ــگ و ب ــاله جن مس

ــردم  ــاع از م ــور و دف ــتقال کش ــی و اس ــت ارض ــظ متامی حف

بــوده اســت. در هــر کشــوری وقتــی جنگــی صــورت مــی گیرد 

و بــه ِویــژه کــه جنــگ بــر آن کشــور تحمیــل شــده باشــد، متام 

نهادهــای رســانه ای و هــری خــود را بســیج می کننــد تــا در 

برابــر خونــی کــه رسبــاز مــی ریــزد و جانــی کــه فــدای وطــن 

و مردمــش می کنــد ادای دیــن کننــد و محصــوالت هــری و 

ــتان  ــانه های افغانس ــن رس ــم چنی ــد. ه ــد کنن ــی تولی فرهنگ

ــتند و از  ــی هس ــوی مل ــه نح ــه ب ــانه هایی ک ــمول رس ــه ش ب

ــا  ــد و ی ــته ان ــوند نتوانس ــه می ش ــت تغذی ــی دول ــع مال مناب

ــق  ــن طری ــد و از ای ــاز بپردازن ــش رسب ــه نق ــد ب ــته ان نخواس

ــه ببخشــند.  ــازان کشــور را روحی رسب

ــای  ــود نهاده ــت و خ ــف حکوم ــای مختل ــن بخش ه هم چنی

ــی و  ــدات فرهنگ ــر و تولی ــش ه ــد بخ ــته ان ــی نتوانس امنیت

ــتین  ــان راس ــن مدافع ــازان  ای ــت از رسب ــری را در حامی ه

ــی  ــانه های خصوص ــر رس ــوی دیگ ــد. از س ــال کنن ــور فع کش

و  ملــی  کان  منافــع  دنبــال  بــه  هرگــز  نیــز  کشــور  در 

حامیــت از رسبــازان فــداکار کشــور نیســتند. متاســفانه 

چــه بســا در ســال های گذشــته چندیــن مــورد اعانــات 

ــبکه های  ــان در ش ــف آن ــی و در تضعی ــای امنیت ــد نیروه ض

مشــهور تلویزیونــی افغانســتان داشــته ایــم. اگــر بــه رسخــط 

خربهــای شــبکه های کشــور نــگاه کنیــم یــک جنــگ روانــی 

بــزرگ علیــه رسبــازان افغانســتان و نهادهــای امنیتــی در 

جریــان اســت. کوچک تریــن خــربی کــه بــه نحــوی بــه 

در  بزنــد  آســیب  جنــگ  جبهه هــای  در  رسبــازان  روحیــه 

ــن  ــه بزرگ تری ــی ک ــرد. در حال ــی گی ــرار م ــار ق ــط اخب رسخ

فرماندهــان طالبــان کشــته می شــوند و رضبــات ســختی کــه 

ــورد در  ــور می خ ــی کش ــای امنیت ــوی نیروه ــروه از س ــن گ ای

خربهــا منی آیــد و همگانــی منی شــود. 

طرح مساله

چــه مجمــوع چهــار دهــه جنــگ افغانســتان از اشــغال 

ــی و چــه دو دهــه  ــا جنگ هــای داخل توســط شــوروی ت

ــا  ــا ت ــم، م ــبه کنی ــم را محاس ــا تروریس ــگ ب ــر و جن اخی

را  تاریــخ  جنگ هــای  طوالنی تریــن  از  یکــی  کنــون 

ــر  ــه عم ــدازه ک ــامن ان ــه ه ــم. ب ــته ای ــت رس گذاش پش

جنــگ طوالنــی شــده اســت، فرسایشــی و خســته کننــده 

ــیع  ــان وس ــا چن ــور م ــگ در کش ــت. جن ــده اس ــز ش نی

و  بــوده اســت کــه همــه زیرســاخت ها  و همه جانبــه 

ملزومــات یــک زندگــی انســانی در عــر توســعه متــدن 

بــری از بیــن رفتــه اســت. کشــتارهای بی ســابقه و 

ویرانی هــای بی ماننــد ســبب شــده اســت کــه مــردم 

افغانســتان نــه تنهــا از جنــگ خســته شــود بلکــه طعــم 

ــت داده  ــی را از دس ــی و سیاس ــات اجتامع ــوش حی خ

اســت و مــا اکنــون دچــار یــک اجتــامع کرخــت بــا 

عادت واره هایــی از خشــونت و تباهــی هســتیم. 

نیروهــای دفاعــی و امنیتــی افغانســتان در دو دهــه 

اخیــر در پرتــو یــک روایــت نیرومنــد و غیــر قابــل تردیــد 

ــه  ــا روحی ــم و ب ــان مصم ــی چن ــن امللل ــم بی ــا تروریس ب

ــت.  ــابقه اس ــی س ــور ب ــخ کش ــه در تاری ــد ک ــده ان جنگی

هیــوالی  یــک  هــم  دینــی  افراط گرایــی  و  تروریســم 

ــنده و  ــروس کش ــک وی ــم ی ــدرن و ه ــت م ــد و پس جدی

ــه  ــر آن ب ــتادن در براب ــه ایس ــت ک ــاج اس ــل ع ــر قاب غی

لحــاظ فیزیکــی بســیار دشــوار و ســخت اســت. نهادهای 

ــاظ  ــه لح ــتان ب ــیس افغانس ــازه تاس ــوان و ت ــی ج امنیت

ــی دو  ــی در ط ــن امللل ــه بی ــت جامع ــا حامی ــی ب فیزیک

دهــه اخیــر یــک شــاهکار نظامــی و یــک افتخــار تاریخی 

را خلــق کــرده انــد. زیــرا علــی رغــم چالش هــای متعــدد 

و عمــر کــم توانســته انــد در برابــر یکــی از پیچیده تریــن 

جنگ هــای تاریــخ بایســتند و در مــدت کــم ابتــکار 

امنیتــی  نیروهــای  بگیرنــد.  دســت  بــه  را  جنــگ 

افغانســتان در ســال های اخیــر در برخــی از برهه هــا 

بــه طــور متوســط روزنامــه نزدیــک بــه صــد نفــر قربانــی 

نیــروی امنیتــی در جنــگ داده انــد. آمــاری کــه اگــر بــه 

صــورت ماهانــه و ســاالنه محاســبه کنیــم وحشــتناک 

ایــن  امــا علی رغــم دادن  بــاور اســت.  قابــل  و غیــر 

ــتان  ــی افغانس ــای امنیت ــهید، نهاده ــی و ش ــه قربان هم

ــوار  ــوالی خونخ ــر هی ــد و در براب ــتاده ان ــان ایس هم چن

تروریســم مبــارزه می کننــد. 

بــه نظــر می رســد آن چــه بیــش از هــر عامــل دیگــر 

ــتان  ــی افغانس ــای امنیت ــدی نیره ــبب دوام و نیرومن س

در برابــر تروریســم شــده اســت، درومنایــه جنــگ و 

انگیــزه مبــارزه بــا تروریســم بــوده اســت. تروریســم و 

افراط گرایــی مذهبــی آن قــدر پلیــد و در عیــن حــال 

امنیتــی  و  دفاعــی  نیروهــای  کــه  اســت  خطرنــاک 

ــور را  ــده منف ــن پدی ــا ای ــگ ب ــب جن ــه عواق ــور هم کش

ــان  ــی هم چن ــد ول ــده ان ــان و دل خری ــا ج ــون ب ــا کن ت

ایســتاده انــد. رسبــازان جــوان و پــاک نفــس نهادهــای 

ممکــن،  حالت هــای  بدتریــن  در  کشــور  امنیتــی 

گرســنگی، تشــنگی، اســارت و حتــی اســارت در دســت 

شــقاومتندترین دشــمن را قبــول کــرده انــد ولــی هرگــز 

ــته  ــی نکاس ــمن وحش ــر دش ــت در براب ــرور و مقاوم از غ

رســانه ای  و  اجتامعــی  شــبکه های  در  گاهــی  انــد. 

تصاویــر و کلیپ هایــی از خشــونت و رفتــار تروریســت ها 

امنیتــی  نیروهــای  می بینیــم.  را  اســیر  رسبــازان  بــا 

ــی  ــچ جنایت ــه از هی ــتند ک ــه هس ــمنی مواج ــا دش ــا ب م

ــز  ــونت آمی ــای خش ــی از رفتاره ــد و انواع ــغ منی کن دری

ــن  ــام ای ــا مت ــا ب ــی دارد. ام ــیر روا م ــازان اس ــا رسب را ب

ــه  ــازی ب ــچ رسب ــوز هی ــی گری ها هن ــاوت ها و وحش قس

دشــمن تســلیم نشــده و بــه جــای آرمــان دفــاع از وطــن و 

ــت.  ــه اس ــمن را نپذیرفت ــان دش ــود، آرم ــردم خ م

اکنــون پــس از دو دهــه جنــگ مــداوم و فرسایشــی و نیــز 

ــح و مذاکــرات بیــن  ــد صل پــس از تحــوالت مهــم در رون

ــد  ــر می رس ــه نظ ــان ب ــروه طالب ــتان و گ ــت افغانس دول

ــتان  ــر افغانس ــازان دلی ــور و رسب ــی کش ــای امنیت نیروه

نیازمنــد توجــه جــدی و تقویــت روحیــه جنگــی هســتند. 

ــل  ــن عام ــه را مهم تري ــگ روحي ــردازان جن ــه نظریه پ هم

در جنــگ  و يــي از اصــول اساســی پــروزي بــه شــامر 

كاوزيتــس،  تــزو،  ســن  چــون  کســانی  مي آورنــد. 

باالتفــاق   ... و  فيلــد مارشــال، مونتگمــري  ناپلئــون، 

ــامين  ــواي جس ــر از ق ــگ را مهم ت ــي در جن ــواي روح ق

ــد.  دانســته ان

واضــح  آن قــدر  افغانســتان  جنــگ  ماهیــت  اگرچــه 

و  حقانیــت  در  تردیــدی  هیــچ  کــه  اســت  روشــن  و 

ــه  ــز ب ــی نی ــا تحوالت ــد. ام ــی منی مان ــت آن باق مروعی

ــازان کشــور  ــر روح و روان رسب ــه ب ــده اســت ک وجــود آم

خــروج  بــر  تصمیــم  بــه خصــوص  می گــذارد.  تاثیــر 

بخشــی از نیروهــای خارجــی و احتــامل عــدم همــکاری 

ــی  ــز رهای ــتان و نی ــی از افغانس ــه جهان ــی از جامع بخش

فشــار  تحــت  دشــمن  زندانــی  افــراد  خطرناک تریــن 

خارجــی و رویدادهــای مشــابه آن ممکــن اســت بــر 

روحیــه و روان رسبــازان کشــور تاثیــر منفــی بگــذارد 

ــون  ــا اکن ــن رو م ــازد. از همی ــی بس ــگ را فرسایش و جن

روحیــه  تقویــت  نیازمنــد  دیگــر  زمــان  هــر  از  بیــش 

رسبــازان و نیروهــای امنیتــی کشــور هســتیم. ایــن 

ــت  ــل تقوی ــن عوام ــی از مهم تری ــه برخ ــاه ب ــته کوت نوش

می پــردازد.  در جنــگ  امنیتــی  نیروهــای  روحیــه 

عوامل تقویت روحیه رسبازان

1- رهربی پاکدست و متعهد

ــروزی و  ــز پی ــتین رم ــد نخس ــت و متعه ــربی پاکدس ره

تنهــا عاملــی اســت کــه می توانــد ســبب تقویــت روحــی 

می شــود.  جنــگ  جبهه هــای  در  رسبــازان  روانــی  و 

رسبــازی کــه در بدتریــن رشایــط در جایــی مثــل مارجــه 

هلمنــد، دورتریــن نقطــه بدخشــان، در کوه هــای صعــب 

ــا مناطــق رسدســیر غــور و بادغیــس در  العبــور رشق و ی

برابــر دشــمن بی رحــم و قســی القلــب جنــگ می کنــد، 

اگــر ببینــد کــه فرمانــده جنــگ در پشــت جبهــه در حــال 

ــی  ــی و راحت طلب ــا تنبل ــت و ی ــمن اس ــا دش ــه ب معامل

می شــود،  هم ســنگرانش  شــدن  قربانــی  ســبب 

منی توانــد در جنــگ دوام بیــاورد. اگرچــه در ســطح 

در طــی  مرکــزی جنــگ  فرماندهــی  و  رهــربی کان 

ــه وجــود  ســال های اخیــر انســجام و هامهنگــی  قــوی ب

ــده اســت.  آم

از شــخص رییــس جمهــور گرفتــه تــا رهــربی نهادهــای 

ــمن  ــا دش ــارزه ب ــود در راه مب ــوان خ ــش از ت ــی بی امنیت

ایســتادگی کــرده انــد ولــی در ســطوح میانــی و بــه 

خصــوص در ســطح فرماندهــی مســتقیم جنــگ و در 

جبهــات مشــکاتی وجــود داشــته اســت کــه گاهــی 

برخــی از مناطــق و والیــات تــا مــرز ســقوط در کام 

ــت.  ــه اس ــش رفت ــز پی ــمن نی دش

2- باور به مرشوعیت جنگ

و  مهم تریــن  از  یکــی  جنــگ  مروعیــت  بــه  بــاور 

ــال  ــت امل ــی از بی ــع مال ــه مناب ــچ بلک ــه هی ــود ک منی ش

صــورت  ایــن  در  می گیــرد.  قــرار  آنــان  اختیــار  در 

ــیب  ــگ آس ــا از جن ــمی م ــت رس ــه روای ــت ک ــی اس طبیع

ــه همیــن  ــی می گــردد. ب ــد و دچــار تناقــض درون می بین

ــر رس  خاطــر بایــد عــده ای از پالیسی ســازان حکومــت ب

ماهیــت روایــت از جنــگ کنونــی کار کننــد و آن را در 

ــار  ــوص در اختی ــه خص ــت ب ــای دول ــه نیروه ــار هم اختی

بخش هــای امنیتــی قــرار دهنــد.  

9- تجلیل از اسطوره های جنگ 

هــزاران  و  زنــده  قهرمــان  هــزاران  افغانســتان  جنــگ 

قهرمــان شــهید دارد کــه هــر کــدام در جــای خــود ایــن 

رسزمیــن و مــردم آن را نجــات داده انــد. متام دســتاوردها 

ــود  ــتاوردهای خ ــام دس ــا مت ــی ب ــی کنون ــام سیاس و نظ

محصــول تــاش و زحمــت کســانی اســت کــه نــه باکــی از 

کشــته شــدن داشــتند و نــه هراســی از دشــمن. کســانی 

ــد و  ــت گرفتن ــف دس ــود را در ک ــون خ ــه خ ــه قهرمانان ک

در بدتریــن رشایــط بــه جبهــه هــای جنــگ رفتنــد و 

ــل و  ــته تجلی ــر شایس ــس دیگ ــر ک ــش از ه ــد، بی رزمیدن

تکریــم انــد. امــا متاســفانه کمــر برنامــه ای بــرای تجلیــل 

و  رســانه ها  در  کشــور  شــجاع  و  فــداکار  رسبــازان  از 

شــبکه های اجتامعــی دیــده می شــود. 

هــم  جنــگ  اســطوره های  از  گرامیداشــت  و  تجلیــل 

وظیفــه مــردم و دولــت اســت و هــم بــه نیروهــای امنیتــی 

ــه  ــارزه هســتند روحی ــی کــه در خــط مقــدم مب و رسبازان

می بخشــد و تــوان جنگــی شــان را دوچنــدان می ســازد. 

چــون وقتــی می بیننــد کــه آن همــه تــاش و زحمــت 

ــد  ــدا خواه ــانی پی ــت و کس ــد رف ــدر نخواه ــه ه ــان ب ش

شــد کــه قــدر فــداکاری و ایثــار شــان بداننــد. از ایــن رو 

ــط  ــای مرتب ــر نهاده ــی و دیگ ــای امنیت ــب نهاده در قال

و  تجلیــل  بــرای  گوناگــون  میکانیزم هــای  و  برنامه هــا 

گرامیداشــت از قهرمانــان جنــگ و مدافعــان اســتقال و 

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــور در نظ ــی کش ــت ارض متامی

سخن آخر

همــه نظریه پــردازان جنــگ و مســایل اســراتژیک متفــق 

القــول هســتند کــه مفاهیمــی چــون شکســت و پیــروزی 

پیــش از آن کــه واقعــی باشــند و در واقــع رخ دهنــد، 

ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــتند. ب ــی هس ــی و روان ــم ذهن مفاهی

ــا  ــی ب ــور واقع ــه ط ــدا ب ــی در ابت ــروی نظامی ی ــچ نی هی

شکســت مواجــه منی شــود مگــر آن کــه نخســت در درون 

ــت  ــن تقوی ــد. بنابرای ــورده باش ــت خ ــود شکس ــراد خ اف

ــای رضوری  ــن کاره ــم تری ــی از مه ــازان یک ــه رسب روحی

مرتبــط  بخش هــای  و  امنیتــی  نهادهــای  کــه  اســت 

انجــام دهنــد. در ایــن راســتا ســاخن یــک پــان منظــم 

بــرای تقویــت روحیــه رسبــازان بــا در نظــر گرفــن همــه 

ــرای  ــن مــوارد دیگــر ب ــاد شــد و هــم چنی مــواردی کــه ی

ایــن کار الزم اســت. در رشایطــی کــه دشــمن تــاش 

ــتان  ــی افغانس ــای امنیت ــرای نیروه ــگ را ب ــی ورزد جن م

تروریســتی  انجــام حمــات  بــا  و  فرسایشــی ســاخته 

ــدی  ــد رضورت ج ــردم را بیازارن ــی م ــد روان جمع هدفمن

بــه تقویــت روحیــه رسبــازان و عوامــل جنــگ بــا دشــمن 

ــر  ــرای تغیی ــاش ب ــح و ت ــاله صل ــن مس ــم چنی ــت. ه اس

ــب  ــت تعقی ــتی تح ــروه تروریس ــک گ ــان از ی ــره طالب چه

ــه  ــد ک ــی طلب ــک م ــی و دیپلامتی ــروه سیاس ــک گ ــه ی ب

ــای  ــوص در میدان ه ــه خص ــازان ب ــی رسب ــه جنگ روحی

ــه  ــه گون ــد و از هرگون ــی مبان ــوی باق ــان ق ــگ هم چن جن

اســتیصال و اســتیای یــاس در میــان نیروهــای امنیتــی 

ــد.  ــه عمــل آی ــری ب جلوگی

ــز  ــور نی ــی در کش ــی و امنیت ــی های جنگ ــفانه پالیس متاس

مشــخص نیســت و بــه همیــن خاطــر رســانه ها بــه نــام 

ــزارش و  ــد گ ــته باش ــان خواس ــه دل ش ــان هرگون آزادی بی

ــرب  ــزارش و خ ــام گ ــر مت ــی اگ ــد. حت ــه می کنن ــرب تهی خ

مخالــف مصالــح کان ملــی باشــد و منافــع ملــی کشــور را 

بــه خطــر انــدازد. چنیــن رسدرگمــی مــا را در برابــر دشــمن 

آســیب می زنــد و ضعیــف می ســازد. 

7- تکریم خانواده های شهدا و معلوالن جنگ 

یکــی از مشــکات جــدی عــدم رســیدگی مناســب بــه 

خانواده هــای شــهدا و عــدم برخــورداری آنــان از برخــی 

امکانــات و امتیــازات دولتــی اســت. در حالــی کــه در همــه 

جــای دنیــا عــرف بــر ایــن اســت کــه بازمانــدگان قربانیــان 

ــای  ــه تنهــا از مزای ــژه هســتند و ن ــگاه وی جنــگ دارای جای

متعلــق بــه یــک رسبــاز برخوردارنــد بلکــه امتیــازات بیشــر 

در قالــب ســهمیه خانواده هــای قربانیــان جنــگ بــرای 

آنــان در نظــر گرفتــه می شــود. امــا در کشــور مــا متاســفانه 

بــه دالیــل زیــاد از جملــه بــه دلیــل نبــود منابع کافــی توجه 

جــدی بــه خانواده هــای شــهدا منی شــود. ایــن مســاله بــه 

ــان  ــه آن ــذارد و روحی ــی می گ ــر منف ــازان تاثی ــه رسب روحی

ــی و  ــای امنیت ــر نهاده ــن اگ ــد. بنابرای ــف می کن را تضعی

نهادهــای مرتبــط بــه طــور خــاص بــه خانواده هــای شــهدا 

و بازمانــدگان قربانیــان جنــگ توجــه کننــد مســلام روحیــه 

قــوای امنیتــی تقویــت خواهــد شــد و در جنــگ و مبــارزه بــا 

دشــمن تروریســتی بســیار تاثیــر مثبــت خواهــد گذاشــت. 

8- تغییر روایت جنگ 

روایــت جنــگ بــه خصــوص در طــی دو ســال اخیــر کمــی 

رنــگ باختــه اســت. رونــد صلــح کنونــی کــه متاســفانه بــه 

ــت  ــرد روای ــدا ک ــت پی ــر جه ــاص تغیی ــوی خ ــمت و س س

جنگــی دولــت افغانســتان را کمــی تضعیــف کــرده اســت. 

ارتباطــات  و  پالیســی  بخش هــای  خاطــر  همیــن  بــه 

اســراتژیک حکومــت بایــد روایــت جنــگ را تغییــر بدهنــد 

ــزدک  ــگ در ن ــی جن ــت اصل ــه روای ــد. اگرچ ــت کنن و تقوی

افــکار عمومــی و مــردم افغانســتان دفــاع نیروهــای امنیتــی 

یــک  برابــر  در  مقاومــت  و  رسزمیــن  و  مــردم  از  کشــور 

جنــگ تحمیلــی اســت ولــی بــاز هــم ایــن روایــت نیــاز بــه 

بازخوانــی و تغییــر اساســی دارد. مــا منی توانیــم رصفــا 

ــت  ــن روای ــی ای ــعارهای احساس ــی و ش ــخنان انتزاع ــا س ب

را بــه گونــه ای تــداوم ببخشــیم کــه موجــب هیجــان در 

رسبــازان و برانگیخــن احساســات ملــی گرایانــه در کشــور 

ــن گفتــامن  ــو ای ــا در قالب هــای ن ــم ب گــردد. امــا می توانی

ــازان خــود  ــن گفتــامن رسب ــم و در ســایه ای ــت کنی را تقوی

ــاده  ــارزه نفســگیر آم ــار و مب ــرای یــک جنــگ متــام عی را ب

ــم.  کنی

ــگ  ــی جن ــت اصل ــر روای ــال اخی ــی دو س ــفانه در ط متاس

آســیب دیــده اســت. تضعیــف روایــت جنــگ از زمانی رشوع 

شــد کــه دشــمن خونخــوار و قســی القلب مــردم افغانســتان 

کــه روزانــه صدهــا نفــر را بــه کام مــرگ می فرســتد »بــرادر 

ــات  ــب مامش ــه در قال ــن روی ــد. ای ــاب گردی ــی« خط ناراض

ــه خصــوص کــه پــس از  ــر دشــمن ادامــه یافــت و ب در براب

امضــای توافقنامــه میــان ایــاالت متحــده و گــروه طالبــان 

نزدیــک بــه شــش هــزار جنگجــوی خطرنــاک طالبــان رهــا 

ــای  ــه میدان ه ــاره ب ــی دو ب ــس از رهای ــان پ ــد و آن گردیدن

جنــگ برگشــتند. اکنــون بــا کســانی بــه گونــه روشــن 

نشــخوار  نظــام  درون  در  را  جنــگ  از  طالبــان  روایــت 

از  یکــی  دیــروز  می کننــد مامشــات صــورت می گیــرد. 

ــتان  ــی افغانس ــام سیاس ــه نظ ــل علی ــر از کاب ــرات و دیگ ه

ــه  ــا گرفت ــو آن ه ــفانه جل ــی متاس ــد ول ــگ کردن ــان جن اع

کلیدی تریــن فاکتورهــای پیــروزی و دوام مبــارزه اســت. 

و  وحشــیانه  قــدر  آن  دشــمن  روایــت  خوش بختانــه 

ــات  ــرای حی ــدی را ب ــچ امی ــه هی ــت ک ــانی اس ــر انس غی

ــره  ــزد. چه ــر منی انگی ــانی ب ــده انس ــک آین ــی و ی جمع

غیــر انســانی و وحشــیانه تروریســم و بنیادگرایــی ســبب 

شــده اســت کــه هــر انســانی در برابــر آن احســاس 

تکلیــف کنــد و دســت بــه مبــارزه بزنــد. از ســوی دیگــر 

ــدر  ــه ق ــا ب ــی م ــزد نیروهــای امنیت ــت موجــود در  ن روای

کافــی نیرومنــد و مســتدل اســت و ایــن روایــت نــه تنهــا 

بــه نفــع دشــمن تغییــر نکــرده اســت بلکــه منطقــی تــر و 

قدرمتندتــر نیــز شــده اســت. رفتــار و اعــامل تروریســتان 

در نحــوه جنــگ کــه کشــتار و تباهــی انســان ها را بنیــاد 

ــارزه خــود انتخــاب کــرده اســت ســبب شــده اســت  مب

ــا آن را  ــر آن بایســتد و مبــارزه ب کــه هــر انســانی در براب

ــدارد.  ــی بپن ــی دین ــر انســانی و حت ــک ام ی

ــر »جهــاد« و مبــارزه  ــا کنــون مبتنــی ب روایــت دشــمن ت

بــا اشــغال خارجــی بــوده اســت؛ امــری کــه نــه از ابتــدا 

معقــول بــه نظــر می رســید و نــه اکنــون پــس از بیســت 

ســال جنــگ و ویرانــی شــواهد کافــی یافتــه اســت. 

ــد  ــود را مجاه ــون خ ــا کن ــمن ت ــورت دش ــر ص ــا در ه ام

می نامــد و رسبــازان افغانســتان را مســتحق کشــن مــی 

دانــد. مروعیــت مذهبــی و دینــی جنــگ افغانســتان و 

بــه تعبیــر آنــان اکنــون پــس از توافــق بــا ایــاالت متحــده 

»جهــاد« رنــگ باختــه اســت و همــه یکصــدا می پرســند 

کــه چــرا طالبــان در طــول یــک ســال گذشــته حتــی یک 

مرمــی بــه طــرف خارجی هــا شــلیک نکــرده اســت ولــی 

در همیــن یکســال هــزاران نفــر را بــه کام مرگ فرســتاده 

ــح خارجــی  ــن امــر و هم چنیــن حامیــت رصی اســت؟ ای

ــت  ــه حامی ــدید ب ــتگی ش ــداوم وابس ــت ها و ت از تروریس

خارجــی ســبب شــده اســت کــه همــه شــعارهای دشــمن 

رنــگ ببــازد و روحیــه ضــد تروریســتی بیــش از گذشــته 

ــم  ــتان و ه ــردم افغانس ــزد م ــروزه در ن ــود. ام ــدید ش تش

ــدی  ــازان کشــور در مروعیــت جنــگ تردی چنیــن رسب

ــن عامــل  ــن موضــوع بزرگ تری ــده اســت و ای باقــی منان

تــداوم مبــارزه و انگیــزه اصلــی بــرای جنــگ اســت. 

3- نظم و دیسپلین نظامی

اساســا نظامــی و جنــگ بــدون نظــم و دیســپلین خــاص 

معنــی نــدارد. ایــن موضــوع بــه قــدری بدیهــی و روشــن 

ــان  ــکل از جنگجوی ــه متش ــان ک ــی طالب ــه حت ــت ک اس

نامنظــم و نظــم ناپذیــر هســتند ســعی می کننــد در 

ایجــاد  نظامــی  دیســپلین  و  نظــم  خویــش  صفــوف 

کننــد. آن لباس هــای پلنگــی کــه بــه ســبک لبــاس 

وطنــی و درازدامــن در کارخانه هــای پاکســتانی دوختــه 

می شــود و همــراه بــا یــک پیشــانی بنــد ســفید کــه 

پرچــم طالبــان را تداعــی می کنــد بیــش از آن کــه نظــم 

ــتگی  ــذارد، وابس ــش بگ ــه منای ــی را ب ــپلین نظام و دیس

شــدید و مــزدوری عریــان را افــاده می کنــد. بــه همیــن 

خاطــر ان نظــم هیچگاهــی نهادینــه نخواهــد شــد و 

هیــچ بــری حــارض نیســت کــه بــرای همیشــه زندگــی 

را بــه گونــه ای انتخــاب کنــد کــه آن گونــه نظــم بــر حیــات 

ــد.  ــایه بیفکن ــی اش س ــی و حقوق اجتامع

نهادهــای امنیتــی و نظامــی دولــت افغانســتان امــا 

علی رغــم عمــر کــم و جــوان بــودن از نظــم و دیســپلین 

ــتان  ــردم افغانس ــد. م ــوردار ان ــز برخ ــدرن و افتخارآمی م

در هــر نقطــه ای از کشــور وقتــی یــک رسبــاز نهادهــای 

امنیتــی را می بیننــد احســاس آرامــش و امنیــت بیشــر 

ناخوشــایند  نیروهــا  ایــن  دیــدن  هرگــز  و  می کننــد 

همــه  بــا  افغانســتان  امنیتــی  نیروهــای  نیســت. 

توامنندی هایــی کــه دارد بــه خصــوص در جبهه هــای 

جنــگ گاهــی دچــار بی نظمــی و آشــفتگی درونــی 

و  در مجمــوع  مســاله  ایــن  بــدون شــک  می شــوند. 

ــطوح  ــی در س ــدارد ول ــود ن ــی وج ــای امنیت میکانیزم ه

پاییــن و بــه خصــوص در جبهه هــای جنــگ گاهــی بــروز 

می کنــد. بــه عنــوان مثــال در ســال های گذشــته حتــی 

اختافــات و یــا ضعــف رهــربی در برخــی از والیــات 

جنگــی ســبب ســقوط والیــت و ســنگرهای نــربد شــده 

ــر  ــز ب ــدی نی ــای ج ــیب ه ــق آس ــن طری ــه از ای ــد ک ان

ــت.  ــده اس ــا وارد ش ــی م ــای امنیت نهاده

4- غذا و امکانات مناسب 

و  وضعیــت صحــی  بــه  رســیدگی  و  مناســب  غــذای 

جســمی رسبــازان نقــش فــوق العــاده در روحیــه رسبــاز 

ــارص  ــه و در مح ــک نقط ــه ده روز در ی ــازی ک دارد. رسب

ــه  ــه آن توج ــه ب ــدون آن ک ــان و ب ــدون آب و ن ــمن ب دش

ــوان  ــت ت ــن اس ــت ممک ــد در نهای ــگ می کن ــود جن ش

ــی  ــچ کس ــه هی ــه ک ــد. هامن گون ــت بده ــود را از دس خ

ــه  ــده اســت همــه ب ــان منان ــگ در ام از آســیب های جن

نحــوی یکــی از اقــارب و عزیــزان خــود را در جبهه هــای 

جنــگ دارنــد. همیــن دو هفتــه پیــش در نــربد دوراهــی 

ولســوالی ســنگین در والیــت هلمنــد جمعــی از رسبــازان 

ــه  ــه ب ــه لحظ ــد ک ــده بودن ــر مان ــمن گی ــارص دش در مح

لحظــه صــدای یــک فاجعــه دیگــر بــه گــوش می رســید. 

اســتمداد  و  می گرفتنــد  متــاس  تلفــن  بــا  وقتــی 

بــه  نیــز  دشــمن  تهدیدهــای  صــدای  می طلبیدنــد 

ــان  ــت آن ــامن حال ــود در ه ــب ب ــید. جال ــوش می رس گ

از روحیــه عالــی برخــوردار بودنــد و انگیــزه کافــی بــرای 

ــه ده روز  ــد ک ــا می گفتن ــتند. ام ــت داش ــگ و مقاوم جن

اســت کــه آب ندارنــد و همیــن مســاله ســبب شــده 

ــد.  ــر کن ــه را تنگ ت ــمن حلق ــه دش ــت ک اس

آن مــورد بــا تاش هــای مســولین عالــی رتبــه وزارت 

دفــاع ملــی حــل گردیــد و واقعــا تــاش مجدانــه و 

از حلقــه  تــا آن رسبــازان  نیــز کردنــد  دلســوزانه ای 

ــورد از  ــا م ــی ده ه ــد. ول ــات یابن ــمن نج ــارصه دش مح

ــه  ــر ب ــت منج ــفانه در نهای ــه متاس ــتند ک ــت هس آن دس

شــهادت رسبــازان می شــوند و کســی بــه داد شــان 

ــیر  ــا اس ــوند و ی ــهید می ش ــا ش ــه ی ــا اینک ــد ت ــی رس من

ــازی  ــت رسب ــادم اس ــان ی ــد. در آن زم ــمن می گردن دش

کــه در متــاس بــود می گفــت مــا حتــی از نــگاه مهــامت 

ــا مشــکل  ــی تنه ــم ول ــزات جنــگ مشــکل نداری و تجهی

ــذا  ــن غ ــدون داش ــت. ده روز ب ــذا و آب اس ــود غ ــا نب م

اســت.  واقعــا طاقت فرســا  در محــارص دشــمن  آب  و 

متاســفانه اگــر آن متاس هــا بــا رهــربی وزارت دفــاع 

ــا  ــود، مســوالن و فرماندهــان مســتقیم آن نیروه منــی ب

ــه  ــه مثاب ــتند و ب ــان را نداش ــازان ش ــات رسب ــروای نج پ

یــک امــر عــادی تلقــی می کردنــد. 

5- باورهای معنوی و دینی 

در جنــگ افغانســتان کــه طــرف مقابــل بــه ارزش هــای 

دینــی و مخصوصــا بــر جهــاد انگشــت گذاشــته اســت، 

تقویــت روحیــه دینــی و رشــد انگیــزه معنــوی در رسبازان 

می توانــد یــک عامــل مهــم در روحیــه بخشــیدن بــه 

آنــان نقــش ایفــا کنــد. طالبــان متــام روایــت خــود را بــر 

ارزش هــای دینــی مبتنــی ســاخته انــد و همیــن نکتــه 

ــی  ــای دین ــورد ارزش ه ــت در م ــی از قرائ ــی خاص و نوع

مثلث  پیروزی؛ محمد هدایت

و روحیه نظامی



4
 سال پانزدهم   شماره 4163  شنبه   9 حوت  1399  27 فبروری 2021 

The Daily Afghanistan-e-Ma

www.dailyafghanistan.com

: ع فا د رت  زا و یت  تعلیما معنی 
 اردوی ملی در عرصه تعلیم و تربیه

 به خودکفایی رسیده است 

ــورد  ــد. در م ــور می بینن ــل کش ــا را در داخ ــام آموزش ه مت

قوایــی هوایــی هــم آموزش هــای ابتدایــی در داخــل کشــور 

پیرشفته تــری  بخش هــای  بــرای  ولــی  می شــود  انجــام 

کشــور  از  بیــرون  بــه  پیلوتــان  پیلوتــی،  آموزش هــای 

می شــوند. فرســتاده 

ــرای آموزش هــای مســلکی داده  بورســیه های کــه اکنــون ب

اســت  ظرفیــت  ارتقــای  بورســیه های  بیشــر  می شــود، 

تــا بورس هــای آموزشــی. در مــورد امکانــات و تجهیــزات 

ــون از  ــا، اکن ــی م ــی و تحصیل ــز تعلیم ــز مراک ــی نی آموزش

ــد. ــی برخوردارن ــی عال ــات آموزش امکان

 ناتــو گفتــه کــه حــدود ده هــزار نیــرو در 

نیروهــا  ایــن  نقــش  و  دارد  افغانســتان 

نیروهــای  آمــوزش  اســت، شــا وضعیــت  آموزشــی 

ــد؟  ــی می کنی ــور ارزیاب ــو را چط ــد از نات ــی را بع امنیت

یعنــی در ســال های آینــده اگــر ناتــو از افغانســتان 

خارج شود.

و  دفــاع  وزیــر  کشــور،  جمهــور  رئیــس  یوســف زاده: 

لوی درســتیز قــوای مســلح اعــان کردنــد کــه عــدم حضــور 

ــد.  رســیدن نیروهــای امنیتــی در رسارس کشــور مــی گردن

حــال پرســش اساســی بــرای مــا ایــن اســت کــه وقتــی ایــن 

ــان  ــور ج ــردم و کش ــت از م ــرای حفاظ ــداکار ب ــازان ف رسب

ــا  ــری ه ــن ایثارگ ــر ای ــا در براب ــد، م ــی کنن ــدا م ــان را ف ش

ــر  ــه ب ــزان چ ــن عزی ــهادت ای ــس از ش ــم؟ پ ــی کنی ــه م چ

رس خانــواده هــای رسبــازان نیروهــای امنیتــی مــی آینــد؟ 

وظیفــه شــهروندان و حکومــت در برابــر خانــواده هــا آنــان 

چیســت؟ 

در کشــورهای دیگــر نهادهــای مخصوصــی بــرای رســیدگی 

بــه خانــواده هــای شــهدای نیروهــای امنیتــی ایجــاد مــی 

شــوند و بودجــه مناســبی نیــز بــرای آن در نظــر گرفتــه مــی 

شــود. در کشــور مــا وزارت شــهدا و معلولیــن ایــن وظیفــه 

را بــه عهــده دارنــد. بــا توجــه بــه افزایــش تلفــات نیروهــای 

ــواده هــای  ــر و مشــکات خان ــی در ســال هــای اخی امنیت

ــادی در حــد وزارت  ــن نیروهــا ایجــاب مــی کــرد کــه نه ای

بــرای رســیدگی بــه امــور شــهدا و معلولیــن تأســیس شــود. 

بــا آن هــم شــکایت هــای زیــادی از بــی مهــری حکومــت و 

مــردم نســبت بــه ایــن خانــواده هــا وجــود دارد و ایــن وزارت 

تــا هنــوز نتوانســته یــک راهــکار مؤثــر بــرای حــل مشــکات 

ــد  ــد؛ هرچن ــه دهن ــن ارائ ــهدا و معلولی ــای ش ــواده ه خان

وضعیــت رســیدگی بــه ایــن خانــواده هــا نســبت بــه چنــد 

ــان  ــه و بســیاری از مشــکات از می ــود یافت ســال قبــل بهب

برداشــته شــده اســت.

وظیفــه دولــت و مــردم عــاوه بــر ایــن کــه در زمــان حیــات 

زمــان  از  اســت،  رضوری  و  اساســی  امنیتــی  نیروهــای 

شــهادت ایــن نیروهــا تــا بــزرگ شــدن فرزنــدان آنــان 

ــی  ــتان روز مل ــوت در افغانس ــم ح ــاره: نه  اش
ــم  ــروز نه ــت، ام ــده اس ــذاری ش ــام گ ــرباز ن س
ــن  ــه ای ــرباز. ب ــی س ــت و روز مل ــوت اس ح
ــی را  ــتان ما، گفتگوی ــه افغانس ــبت روزنام مناس
بــا خانــم منیــره یوســف زاده معیــن تعلیمــات 
و پرســونل وزارت دفــاع کشــور انجــام داده 

ــت. اس

جنــاب معیــن صاحــب مدتــی اســت شــا 

در مدیریــت بخــش تعلیــم و تربیــه اردوی 

ملــی افغانســتان قــرار داریــد، وضعیــت در تعلیــم و 

تربیــه اردوی ملــی کشــور از چــه قــرار اســت؟

یوســف زاده: تشــکر از شــا و تشــکر از رســانه شــا، اگــر 

یــک نــگاه گــذرا بــه تعلیــم و تربیــه اردوی ملــی کشــور بعــد 

ــم  ــم، می بینی ــای اردوی بیندازی ــان و احی ــقوط طالب از س

ــاد  ــی ایج ــه اردوی مل ــت. زمانیک ــت آورد اس ــر از دس ــه پ ک

ــم  ــه کریکولی ــا ب ــی م ــی و تحصیل ــز تعلیم ــام مراک ــد مت ش

ارضــی  متامیــت  اســتقال،   

از  سیاســی  حاکمیــت  و 

مهمریــن پارامرهــای قــدرت و عــزت یــک کشــور و مــردم 

ــاال  ــی ب ــن امللل ــه بی ــا را در عرص ــگاه آنه ــه جای ــتند ک هس

ــور،  ــی کش ــای امنیت ــه نهاده ــن وظیف ــرد. مهمری ــی ب م

دفــاع از اســتقال، حفاظــت از متامیــت ارضــی، حراســت 

ــت. در  ــهروندان اس ــت ش ــن امنی ــی و تأمی ــام سیاس از نظ

ــون  ــور مره ــش در کش ــظ آرام ــات و حف ــت و ثب ــع امنی واق

جــان نثــاری هــا، فــداکاری هــا و تاش هــای شــبانه روزی 

نیروهــای امنیتــی انــد.

قــوت نیروهــای دفاعــی و امنیتــی کشــور، نشــانه قــدرت و 

ــا،  ــن نیروه ــف ای ــن و ضع ــردم آن رسزمی ــور و م ــت کش ابه

ــی و  ــای سیاس ــایی ه ــا رس ــاختاری و ن ــف س ــر ضع بیانگ

امنیتــی در کشــور مــی باشــد و تبعــا جایــگاه کشــور را در 

عرصــه بیــن املللــی پاییــن مــی آورد و بــه لحــاظ امنیتــی، 

سیاســی و اقتصــادی، آن کشــور را آســیب پذیــر مــی ســازد.

 بــا توجــه بــه نارســایی هــای داخلــی، مداخــات نــا مــرشوع 

خارجــی، دوام چهاردهــه جنــگ و حضــور بیــش از بیســت 

گــروه تروریســتی در کشــور، وظایــف و مســؤولیت هــای 

نیروهــای امنیتــی افغانســتان بیــش از پیــش حســاس، 

خطیــر و مهــم مــی باشــند. ایــن نیروهــا همــواره در حالــت 

جنــگ مــی باشــند و جــان شــان را بــرای حفاظــت از مــردم 

و کشورشــان بــه خطــر انداختــه و در ایــن راه بــه شــهادت 

مــی رســند.

پــس نیروهــای امنیتــی پاســداران مطمیــن و صــادق مــردم 

متامیــت  و  اســتقال  راســتین  مدافعــان  و  افغانســتان 

بــه  اســت،  جدیــد  سیاســی  نظــام  دســت آوردهای 

خصــوص در چنــد ســال اخیــر از جانــب رهــری نظــام 

روی ایــن موضــوع توجــه صــورت گرفتــه، ارزیابــی شــا 

چیست؟

ــت را در کشــورهای همســایه  ــا وضعی ــر م یوســف زاده: اگ

ــم،  ــه کنی ــه مقایس ــت را در منطق ــن وضعی ــود و همچنی خ

ــه  ــب ک ــد غال ــور و دی ــگ در کش ــال ها جن ــه س ــه ب ــا توج ب

ــی  ــای امنیت ــان در نیروه ــور زن ــه حض ــبت ب ــفانه نس متاس

وجــود دارد، حضــور زنــان را بــا کمیــت 3000 نفــر در 

ــد. ــمگیر می باش ــر و چش ــل تقدی ــور قاب ــی، حض اردوی مل

مــورد  در  بگذریــم  کمیــت  از  مــا  اگــر  دیگــر،  بحــث 

موثریــت زنــان در ســکتور امنیتــی و به خصــوص در اردو 

بپردازیــم، متوجــه می شــویم کــه زنــان بعــد از هجــده ســال 

هم اکنــون مســئولیت های برابــر بــا مــردان در اردوی ملــی 

ــور  ــدو حض ــان در کان ــتند، زن ــوت هس ــان پیل ــد. زن دارن

دارنــد، زنــان در بخش هــای اداری، لوژیســتکی و مالــی 

ــد. ــور دارن ــاع حض وزارت دف

ــا  ــم کــه اگــر هجــده ســال پیــش م ــی بگوی ــه صــورت کل ب

ــی  ــت جــذب نیروهــای امنیت ــان را بخاطــر تبعیــض مثب زن

ــا مــردان در  ــر ب ــا مســئولیت براب ــان ب ــم، امــروز زن می کردی

ســکتور امنیتــی به خصــوص در اردوی ملــی حضــور دارنــد.

ــا  ــه خاطــر رعایــت جنــدر و ی ــان ب ــن نظــر را کــه زن مــن ای

ــی  ــای امنیت ــی در نیروه ــه جهان ــور جامع ــر حض ــه خاط ب

ــود  ــم خ ــه چش ــن ب ــم. م ــا رد می کن ــد، کام ــور دارن حض

می بینــم کــه زنــان صادقانــه، متعهدانــه و بســیار موثــر 

ــن از  ــی م ــد. وقت ــام می دهن ــه انج ــی، وظیف در اردوی مل

ســاعات مســاوی پــرواز یــک خانــم پیلــوت بــا ســاعات پــرواز 

یــک مــرد پیلــوت در اردوی افغانســتان صحبــت می کنــم، 

نشــان گر ایــن اســت کــه زنــان بــه حضــور اثرگــذار در 

رســیده اند. ملــی  اردوی 

ــان  ــی نظامــی زن ــم پیــش شــورای مل ــک ســال و نی مــن ی

را تشــکیل دادم، بــه خاطــری کــه زن افغــان در خــط 

مقــدم جنــگ، بــا افراطیــت و تروریســم مبــارزه می کنــد، از 

جامعــه جهانــی خواســتم کــه شــورای زنــان نظامــی جهــان 

را تشــکیل دهنــد و زنــان نظامــی افغانســتان تجربیــات 

ــازند. ــک بس ــود را رشی خ

نیروهــای  صفــوف  در  نظامــی  زنــان   

امنیتی چه مشکالتی دارند؟

ــم.  ــر بگیری ــد در نظ ــاخص را بای ــه ش ــا س ــف زاده: م یوس

ــد، دوم  ــته باش ــود داش ــان وج ــرای زن ــن ب ــای ام اول فض

ســوم  و  باشــد  داشــته  وجــود  صاحیــت  و  مســئولیت 

امکانــات بــرای زنــان فراهــم باشــد.

ــان در  ــور زن ــرای حض ــوب ب ــیار خ ــات بس ــال امکان ــر ح به

ــا و  ــورم فرصت ه ــت. منظ ــود اس ــور موج ــی کش اردوی مل

ــت.  ــانی اس ــامی و انس ــه اس ــک جامع ــات در ی امکان

بحــث دوم حضــور زنــان در بســت ها مطابــق مســلکی و 

بخــش  ایــن  در  مــا  اســت. خوش بختانــه  ظرفیت شــان 

ــم  ــف کنی ــت هایی موظ ــان را در بس ــه زن ــم ک ــرده ای کار ک

کــه توانایــی انجــام آن را دارنــد. بحــث دیگــر فضــای امــن 

روانــی بــرای خانم هاســت. در داخــل وزارت دفــاع پالیســی 

واضــح و شــفاف بــرای پیگیــری آزار و اذیــت جنســی زنــان 

وجــود دارد و ریاســت حقــوق بــرش و جنــدر مــا حضــور 

گســرده ای در متــام قطعــات دارد و مــا در متــام قطعــات 

اردوی مشــاور جنــدر داریــم کــه می خواهیــم ایــن موضــوع 

ــود. ــاف داده ش انکش

ــی2  ــی1، پ ــت های پ ــورد بس ــکاتی در م ــته مش در گذش

و پــی3 وجــود داشــت. در ایــن مــورد بعضــی بخش هــا 

ــان در  ــرای مــردان و زن ــرای مــردان، برخــی بخش هــای ب ب

ــن مــورد بحــث شــده و مــن  ــود. در ای ــه شــده ب نظــر گرفت

ــرد  ــژه م ــد وی ــی نبای ــت های عال ــه بس ــرده ام ک ــت ک صحب

ــت آزاد باشــد  ــن بســت ها رقاب ــرای ای ــد ب ــا زن باشــد، بای ی

و هرکســیکه ظرفیــت داشــته باشــد احــراز کنــد. روی ایــن 

بــا همــکاران بین املللــی  مــورد مــا بحث هــای خوبــی 

خــود در حایــت قاطــع داشــتیم کــه حضــور موثــر و برابــر 

ــیم. ــته باش ــف داش ــای مختل ــان را در بخش ه زن

ــی  ــان نظام ــکات زن ــم روی مش ــر بخواهی ــن اگ ــد م از دی

ــی و  ــکات فرهنگ ــوز مش ــا هن ــه م ــت ک ــن اس ــم ای بپردازی

عنعنــوی داریــم. مــن امیــدوارم کــه رســانه ها و جامعــه 

کننــد هانطــوری  موضــوع صحبــت  ایــن  روی  مدنــی 

کــه یــک مــرد نظامــی قهرمــان اســت یــک زن نظامــی 

چالش هــای  زن  یــک  اینکــه  بخاطــر  اســت  قهرمان تــر 

ــن نقطــه برســد کــه  ــه ای ــا ب ــد ت مختلفــی را ســپری می کن

لبــاس مقــدس نظامــی را بپوشــد.

ــان  ــار زن ــری را در اختی ــات بیش ــاع امکان ــا وزارت دف بعض

قــرار می دهــد کــه تشــویق شــوند تــا حضــور موثــر زنــان در 

اردوی ملــی را داشــته باشــیم.

 پــالن آتــی وزارت دفــاع بــرای حضــور 

زنان در اردوی ملی چیست؟

ــت و  ــان بس ــا زن ــه تنه ــت ک ــن اس ــه ای ــف زداه: برنام یوس

ریاســت جنــدر را اشــغال نکننــد، در بســت های دیگــر نیــز 

ــری وزارت  ــودم در ره ــور خ ــند. حض ــته باش ــور داش حض

ــد  ــود کــه کمــک می کن ــک گام خــوب ب ــه نظــرم ی ــاع ب دف

ــاع  ــی در وزارت دف ــای عال ــری در بخش ه ــای دیگ خانم ه

ــه  ــا روی برنام ــه م ــر اینک ــث دیگ ــد. بح ــدا کنن ــور پی حض

گســرده ای بــا علــای دینــی و جامعــه مدنــی کار می کنــم 

کــه بــه کمــک آن جلــب و جــذب زنــان از مناطــق مختلــف 

ــرده شــود. ــاال ب ــد ب در اردوی ملــی بای

خانــواده، ســبب مشــکات زیــاد بــرای خانــواده از جملــه به 

تــرک تحصیــل فرزنــدان شــان مــی انجامــد و ایــن مســأله 

عــاوه بــر ایــن کــه دامنــه فقــر را در جامعــه گســرش مــی 

دهــد، ســبب بــاال رفــن آمــار بــی ســوادی در جامعــه نیــز 

مــی گــردد.

ــک؛  ــود دارد: ی ــکل وج ــد دو مش ــاش تقاع ــت مع در پرداخ

کفــاف زندگــی خانــواده هــا را منــی کنــد. دوم؛ طــی 

مراحــل قانونــی دریافــت آن زمانــر، پرهزینــه و دشــوار مــی 

باشــد و ایــن دشــواری هــا موجــب فســاد و رفتارهــای دور از 

شــأن خانــواده هــای رسبــاز مــی گــردد. تهیــه اســناد بــرای 

گرفــن وثیقــه از مشــکات دیگــری اســت کــه ایــن خانــواده 

هــا بــا آن روبــرو مــی باشــند.

در کنــار مشــکات اقتصــادی، رنــج دوامــدار روانــی و 

تأثیــر روحــی و روانــی شــهادت رسبــازان بــر بقیــه اعضــای 

ــا هنــوز  ــواده از مشــکات عمــده و جــدی اســت کــه ت خان

ــت.  ــده اس ــه نش ــه آن توج ــفانه ب متأس

بــه هــر حــال امیدواریــم کــه ایــن گونــه مشــکات بــه زودی 

بــر طــرف شــده و رونــد برخــورداری خانــواده هــای شــهدای 

نیروهــای امنیتــی از امتیــازات قانونــی شــان رسیع تــر 

شــوند. بایــد درک کنیــم کــه رســیدگی بهــر بــه بازماندگان 

شــهداء، روحیــه رسبــازان نیروهــای امنیتــی را بــاال مــی بــرد 

و بــر وضعیــت جنــگ در جبهــه هــا تأثیــر مســتقیم بجــا مــی 

گــذارد. بــه هــر میزانــی کــه انگیــزه رسبــازان قوی تــر شــود، 

امنیــت در جامعــه بیشــر مــی شــود و امنیــت فرصــت هــای 

ــم  ــا فراه ــرای م ــر ب ــی بیش ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس

مــی کنــد. 

فزیکــی نیروهــای خارجــی هیــچ تاثیــری منفــی بــر وضعیت 

ــت.  ــد داش ــتان نخواه ــی افغانس ــای امنیت ــوزش نیروه آم

ــرای حایــت  چــون جامعــه بین املللــی تعهــد درازمــدت ب

ــه  ــن مــن ب ــد. بنابرای ــی افغانســتان دارن از نیروهــای امنیت

عنــوان کســیکه دو ســال اســت در کنــار اردوی ملــی کشــور 

هســتم، بــه مــردم عزیــز افغانســتان اطمینــان می دهــم کــه 

نیروهــای امنیتــی کشــور بــه خصــوص اردوی ملــی کشــور 

ــه  بــه آن جایگاهــی رســیده کــه بتوانــد رهــری جنــگ را ب

عهــده بگیــرد، جنــگ و مســئولیت آموزش هــای نظامــی را 

نیــز خــود عهــده دار شــود. 

مــن می خواهــم اضافــه کنــم کــه نقــش نیروهــای خارجــی 

هــم اکنــون تنهــا مشــوره اســت.

تاکیــد کنــم کــه جامعــه جهانــی در برابــر نیروهــای امنیتــی 

همــکار  و  دارد  مــدت  دراز  حایــت  تعهــد  افغانســتان 

نیروهــای امنیتــی افغانســتان و بــه خصــوص همــکار اردوی 

ــود. ــد ب ــی افغانســتان خواهن مل

نیروهــای  صفــوف  در  زنــان  حضــور   

از  یکــی  افغانســتان  امنیتــی 

نیــز مهــم و حیاتــی مــی باشــد. بیــرون کــردن جنــازه 

هــای شــهدا از میــدان جنــگ و انتقــال محرمانــه آنهــا 

ــواده، اشــراک  ــه خان ــه محــل زندگــی و تســلیم دهــی ب ب

در مراســم تشــییع جنــازه و فاتحــه و غــم رشیکــی بــا 

خانــواده، رســیدگی بــه مشــکات اولیــه خانــواده، تضمیــن 

ــازان، تأمیــن  ــا کیفیــت فرزنــدان رسب آمــوزش و تحصیــل ب

مــواد اولیــه زندگــی بــرای خانــواده، تهیــه رسپنــا و توزیــع 

ــه و  ــت و محرمان ــه وق ــم، ب ــوق منظ ــی، حق ــرات رهایش من

ــع  ــهداء و رف ــای ش ــواده ه ــال خان ــی و جنج ــدون دوندگ ب

نیازهــای اقتصــادی ایــن خانــواده هــا از وظایــف دولــت در 

قبــال خانــواده هــای شــهدا بــه حســاب مــی آینــد. خانــواده 

ــت  ــازات و فرص ــدی از امتی ــره من ــد در به ــهدا بای ــای ش ه

ــا  ــه ه ــه زمین ــند. در هم ــته باش ــت داش ــی اولوی ــای مل ه

ــواده هــای شــهدا در نظــر  ــرای خان ــژه ب ــازات وی ــد امتی بای

گرفتــه شــوند. شــأن و جایــگاه خانــواده هــا در جامعــه 

نبایــد آســیب ببیننــد و همــه مــردم بایــد خــود را در قبــال 

ــد. ــاس مناین ــؤول احس ــهدا مس ــای ش ــواده ه خان

تــا هنــوز وجــود  متأســفانه مشــکات و شــکایاتی کــه 

داشــته، نشــان مــی دهنــد کــه حکومــت و مــردم نتوانســته 

ــل  ــی عم ــه خوب ــود ب ــانی خ ــی و انس ــف مل ــه وظای ــد ب ان

ــد. کنن

ــتند،  ــه هس ــد جامع ــم درام ــرش ک ــه ق ــق ب ــازان متعل رسب

طبیعــی اســت کــه خانــواده هــای آنــان از معــاش رسبــازان، 

نیازهــای معیشــتی شــان را تأمیــن مــی کننــد. بــا شــهادت 

ــان  ــع درآمدش ــت و منب ــی رسپرس ــا ب ــواده آنه ــاز، خان رسب

را از دســت مــی دهنــد. از دســت دادن منبــع درامــد 

ــد از  ــون بع ــا اکن ــد. ام ــته بودن ــی وابس ــتادان خارج و اس

هجــده ســال مراکــز تعلیمــی و تحصیلــی مــا بــه خودکفایی 

ــت.  ــیده اس الزم رس

اول از نظــر اســتاد، اینــک اردوی ملــی بــه خودکفایــی 

ــد نیروهــای  ــا می توان ــی م رســیده اســت و حــاال اردوی مل

ــد. ــوزش بدهن ــود آم ــی را خ ــد نظام جدی

دوم مراکــز تحصیلــی کــه جوانــان مــا را از نــگاه اکادمیــک 

آمــوزش بدهنــد، یعنــی فکــر جنــگ تولیــد کننــد، در 

کار  مــورد  ایــن  در  فهیــم  مارشــال  نظامــی  پوهنتــون 

زیــادی انجــام شــده و ایــن دانشــگاه »مردمیــدان« آمــوزش 

می دهــد. در هــر دو بخــش، چــه در بخــش مــواد آمــوزش 

نظامــی و چــه در بخــش نحــوۀ آمــوزش نظامــی، اردوی ملی 

ــم  ــن می توان ــت. م ــیده اس ــی رس ــه خودکفای ــتان ب افغانس

ــی  ــان و رسبازان ــران، بریدم ــروز اف ــم ام ــرات بگوی ــه ج ب

ــوزش  ــور آم ــی کش ــا در اردوی مل ــی م ــز آموزش ــه مراک را ک

می دهنــد، میتــوان بــا مراکــز آموزشــی کشــورهای منطقــه 

ــت. ــه دانس ــل مقایس قاب

ــا نیروهــای خــاص و قــوای  ــدو ی همچنیــن در بخــش کان

هوایــی نیــز اضافــه کنــم کــه امــروزه کاندوهــای مــا 

ارضــی کشــور هســتند. وقتــی مــردم در خانــه هــا، کوچــه 

ــار  ــه کار و ب هــا، بازارهــا و در متــام رسزمیــن افغانســتان ب

ــن  ــه ای ــد ک ــد بدانن ــتند؛ بای ــغول هس ــود مش ــی خ و زندگ

بســر بــه همــت نیروهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور فراهــم 

ــده اســت. گردی

وظیفــه همــه مــردم قدردانــی و حایــت از جانفشــانی های 

نیروهــای امنیتــی و خانــواده هــای آنــان اســت.  خانــواده 

هــای نیروهــای امنیتــی چشــم و چــراغ ایــن رسزمیــن انــد 

ــند  ــته باش ــورد داش ــا برخ ــا آنه ــرام ب ــا اح ــد ب ــردم بای و م

و در جهــت کمــک و حایــت از آنــان از هیــچ کمکــی 

ــند  ــت برس ــن درک درس ــه ای ــد ب ــردم بای ــد. م ــغ نورزن دری

ــا  ــل فداکاری ه ــه دلی ــا ب ــش آنه ــزت و آرام ــات، ع ــه حی ک

ــن  ــه ای ــت. چنانچ ــی اس ــای امنیت ــای نیروه و ایثارگری ه

نیروهــا نباشــند و یــا بــه وظایــف و مســؤولیت شــان درســت 

ــز در  ــایش نی ــش و آس ــت، آرام ــر امنی ــد، دیگ ــل نکنن عم

ــود. کشــور نخواهــد ب

ــت  ــن امنی ــم، تأمی ــا تروریس ــگ ب ــا، جن ــت از مرزه  حراس

ــاع  ــاده و دف مــردم در داخــل شــهرها و روســتاهای دور افت

از منافــع مــردم، تنفیــذ قانــون، مبــارزه بــا اغتشــاش و بــی 

نظمــی و همــه عواملــی کــه بــه اخــال نظــم مــی انجامــد، 

شناســایی دشــمنان بیرونــی و عنــارص داخلــی آنهــا از 

وظایــف اصلــی نیروهــای امنیتــی کشــور بــوده و ایــن 

نیروهــا نقــش برجســته شــان را در ایــن زمینــه هــا ایفــا مــی 

ــد. کنن

ــب و  ــا طال ــگ ب ــه جن ــتیم ک ــاهد هس ــه ش ــا هم ــن روزه ای

داعــش و ســایر گــروه هــای تروریســتی، ســبب بــه شــهادت 

اردوی ملـی مـا می توانـد  اردوی ملـی بـه خودکفایـی رسـیده اسـت و حـاال  اینـک  اسـتاد،  از نظـر  اول 
آمـوزش بدهنـد. را خـود  نیروهـای جدیـد نظامـی 

دوم مراکـز تحصیلـی کـه جوانـان مـا را از نـگاه اکادمیـک آمـوزش بدهند، یعنـی فکر جنـگ تولیـد کنند، 
در پوهنتـون نظامـی مارشـال فهیـم در این مـورد کار زیـادی انجام شـده و این دانشـگاه »مردمیـدان« آموزش 
می دهـد. در هـر دو بخـش، چـه در بخـش مـواد آمـوزش نظامـی و چـه در بخـش نحـوۀ آمـوزش نظامی، 

اردوی ملـی افغانسـتان بـه خودکفایی رسـیده اسـت.

امنیتی در جامعه نیروهای  جایگاه خانواده های شــهدای 
 حفیط الله زکی
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ال ننــازع األمــر أهلــه، و قــال: "إال أن تــروا کفــرا بواحــا عندکــم 

مــن اللــه فیــه برهــان." یعنــی: 

ــنویم و  ــه از وی بش ــم ک ــت کردی ــدا )ص( بیع ــر خ ــا پیام "ب

فرمــان بریــم در حالــت خوشــی و ناخوشــی و در حالــت 

ــح  ــا ترجی ــر م ــران ب ــه دیگ ــی ک ــانی و در حالت ــختی و آس س

داده شــدند و ایــن کــه بــا صاحبــان صالحیــت منازعــه 

ــان کفــر  نکنیــم، و پیامــر خــدا فرمــود: "مگــر ایــن کــه از آن

آشــکاری ببینیــد کــه در نــزد شــا برهــان و دلیلــی از ســوی 

ــد." ــته باش ــود داش ــر آن وج ب

- "ســباب املســلم فســوق و قتالــه کفــر." )متفــق علــه( 

یعنــی: "دشــنام زدن بــه مســلان ســبب فســق اســت و 

جنگیــدن بــا او ســبب کفــر."

الفــن:  النبــی )ص( قــال فــی  ابــی موســی أن  - "عــن 

"کــروا فیهــا ســیوفکم و قطعــوا أوتارکــم وارضبــوا بســیوفکم 

ــی  ــر ابن ــن کخی ــم فلیک ــی أحدک ــل عل ــإن دخ ــارة، ف الحج

آدم." یعنــی: "از ابــو موســی اشــعری روایــت شــده اســت کــه 

پیامــر )ص( در بــاره فتنــه هــا و جنــگ هــای داخلــی میــان 

مســلانان گفــت: "شمشــیرهای تــان را در آن وقــت بشــکنید 

ــاِر کــان هــای تــان را قطــع کنیــد و شمشــیرهای خــود  و ت

ــا  ــر ش ــی ب ــر کس ــود، و اگ ــد ش ــا کن ــد ت ــنگ بزنی ــه س را ب

داخــل شــد بــه قصــد کشــن تــان، شــا بهرتیــن فــرد از دو 

فرزنــد آدم )یعنــی هابیــل در مقابــل قابیــل( باشــید." یعنــی 

هــان موضعــی را بگیریــد کــه هابیــل گرفــت و قــرآن مجیــد 

ــدک  ــطت ی ــن بس ــت: "ل ــه گف ــت ک ــرده اس ــل ک از وی نق

ــی أخــاف  ــک إن ــک ألقتل ــدی إلی ــا بباســط ی ــا أن ــی م لتقتلن

اللــه رب العاملیــن" )ســوره مائــده آیــه 28( یعنــی: "اگــر تــو 

بــه کشــن مــن دســت دراز کنــی مــن هرگــز بــه کشــن تــو 

ــان  ــدای جهانی ــن از خ ــه م ــرد چراک ــم ک ــت دراز نخواه دس

مــی ترســم."

- "مــن حمــل علینــا الســالم فلیــس منــا" )متفــق علیــه( 

یعنــی: "هــر کــس کــه در برابــر مــا مســلانان ســالح برگیــرد 

ــت." ــلانان نیس ــا مس از م

بــر اســاس چنیــن آیــات و روایاتــی بــوده اســت کــه علــای 

را  اســالم  جهــان  در  مســلحانه  هــای  شــورش  مســلان 

انــد.  در طــول تاریــخ نــاروا شــمرده و از آن منــع کــرده 

ــم  ــم و قتاله ــروج علیه ــا الخ ــت: "و أم ــه اس ــووی گفت ــام ن ام

ــن، و  ــقة ظاملی ــوا فس ــلمین و إن کان ــاع املس ــرام بإج فح

ــل  ــع أه ــه و أجم ــا ذکرت ــی م ــث مبعن ــرت األحادی ــد تظاه ق

در تقابــل طالبــان بــا دولــت کنونــی افغانســتان، ظاهــرا 

ــه  ــیدن ب ــت بخش ــرای مرشوعی ــه ب ــه ک ــن توجی مهمرتی

جنــگ و مخالفــت خــود بــا نظــام کشــور ارائــه مــی کننــد 

ایــن اســت کــه ایــن نظــام، از نظــر آنــان، اســالمی، یــا بــه 

حــد کافــی اســالمی، نیســت. 

امــا اســالمی دانســن یــک نظــام سیاســی از نظــر 

فقهــی و قواعــد اصــول فقــه یــک عمــل اجتهــادی اســت، 

بــه ایــن معنــا کــه در قــرآن مجیــد و در احادیــث معتــر 

ــای  ــوان معیاره ــر عن ــخصی زی ــاب مش ــل و ب ــوی فص نب

نــدارد  وجــود  سیاســی  نظــام  اســالمیت  بــرای  الزم 

ــد،  ــده باش ــاب آم ــی در آن ب ــات واضح ــات و روای ــه آی ک

ــودن  ــلان ب ــت مس ــده اس ــه آم ــی ک ــر واضح ــا ام و تنه

حاکــم و احــرتام گذاشــن وی بــه شــعایر دینــی ماننــد 

ــایلی  ــه مس ــح، بقی ــورد واض ــن م ــر از ای ــت. غی ــاز اس من

ــه اســت، چــه  ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــا م کــه توســط عل

ــادات و برداشــت هــای  ــم و چــه در حــال، اجته در قدی

ــدگاه  ــر دی ــه ه ــول فق ــد اص ــق قواع ــت، و طب ــان اس آن

اجتهــادی جنبــه ظنــی دارد و کســی منــی توانــد آن 

ــا آن را  ــت ب ــته و مخالف ــت دانس ــی رشیع ــم قطع را حک

ــد.  ــداد کن ــر قلم ــدا و پیام ــا خ ــت ب مخالف

اکنــون تنهــا راهــی کــه در ایــن زمینــه در پیــش داریــم 

ایــن اســت کــه موقــف نظــری و عملــی مجتهــدان 

ــم  ــم و ببینی ــرار بدهی ــالک ق ــه م ــن زمین ــزرگ را در ای ب

ــا  ــان ب ــات و احادیــث و همچن ــه آی ــا توجــه ب ــان ب کــه آن

ــه ای کــه از نظــام هــای سیاســی زمــان  ــه تجرب توجــه ب

خــود داشــتند، در چــه رشایطــی یــک نظــام سیاســی را 

فاقــد مرشوعیــت دینــی دانســته و شــورش در مقابــل آن 

ــل  ــن عم ــی ای ــه رشایط ــمردند، و در چ ــی ش ــز م را جای

را منــع کــرده و دســت بــردن بــه ســالح و قــوه قهریــه را 

ــاروا مــی دانســتند. ن

ایــن را همــه علــا، خصوصــا کســانی کــه بــا تاریــخ 

اســالم آشــنایی دارنــد، بــه خوبــی مــی داننــد کــه 

بســیاری از حاکــان امــوی و عباســی، بــه اســتثنای 

یــک نفــر مشــخص کــه عمــر بــن عبــد العزیــز بــود، بقیــه 

شــان انــواع فســق و فجــور در قرصهــای خــود داشــتند و 

از بیــت املــال ســوء اســتفاده کــرده و مناصــب دولتــی 

را بــه اقــارب و وابســتگان خــود داده و بــاج و خــراج 

ســنگین بــر مــردم تحمیــل کــرده و انــواع ظلــم را مرتکــب 

مــی شــدند. 

امــا علــی رغــم ایــن واقعیــت هــا، هیــچ مجتهــدی 

ــوا  ــمرد و فت ــز نش ــان را جای ــر آن ــام در براب ــورش و قی ش

بــه جنــگ و خشــونت نــداد. در بــاره دیگــر حکومــت 

هــای تاریــخ اســالم ماننــد ســلطنت هــا و امــارت هــای 

ــن  ــز همی ــی و.. نی ــلجوقی، عثان ــوی، س ــامانی، غزن س

ــت. ــوده اس ــاری ب ــم ج حک

چــرا مجتهــدان بــزرگ مســلان، علــی رغــم تفــاوت 

ــه جنــگ  ــوا ب نظــر در شــیوه هــای اجتهــادی شــان، فت

و شــورش مســلحانه منــی دادنــد؟ آیــا آنــان آگاهــی 

کافــی از آیــات و احادیثــی کــه در بــاب منکــرات و نهــی 

ــان  ــان از حاک ــا آن ــتند؟ آی ــت نداش ــده اس ــا آم از آن ه

ــق  ــکار حقای ــن آش ــیدند و از گف ــی ترس ــود م ــه خ زمان

ــای  ــتگاه ه ــت دس ــان در خدم ــا آن ــیدند؟ آی ــی هراس م

قــدرت زمــان خــود قــرار گرفتــه و بــه اصطــالح امــروزی 

ــد؟ ــده بودن ــاری ش ــا درب ه

مشــخص اســت کــه هیــچ یــک از ایــن هــا نیســت. دلیــل 

ــلحانه  ــورش مس ــه ش ــوا ب ــان از فت ــودداری آن ــی خ اصل

ــم  ــای حاک ــام ه ــای نظ ــتی ه ــا و کاس ــر خطاه در براب

ایــن بــود کــه آنــان بــا مقاصــد رشیعــت آشــنایی عمیــق 

داشــتند و مــی دانســتند کــه گشــودن دروازه جنــگ در 

ــی  ــای بزرگ ــوب ه ــا و آش ــه ه ــه فتن ــلانان ب ــان مس می

مــی انجامــد کــه در میانــه آن، خــون هــای ناحــق 

فراوانــی بــر زمیــن خواهــد ریخــت، نامــوس انســان هــای 

ــی  ــه ویران ــهرها ب ــاد، ش ــد افت ــر خواه ــه خط ــی ب فراوان

کشــیده خواهــد شــد، آبادانــی رو بــه فروپاشــی خواهــد 

نهــاد، و مقاصــد پنجگانــه رشیعــت همــه بــه خطــر 

ــد. ــد گردی ــه خواه مواج

مبنــای کار آنــان احــکام و قواعــدی بــود کــه بــه نــام فقــه 

مصالــح و مفاســد شــناخته مــی شــود. 

آخــر الدهــر، و قــد اســتأذن الصحابــة رســول اللــه )ص( 

ــا  ــن وقته ــالة ع ــرون الص ــن یؤخ ــراء الذی ــال األم ــی قت ف

ــالة"  ــوا الص ــا أقام ــال: "ال، م ــم؟ فق ــال نقاتله ــوا أف و قال

و قــال: "و مــن رأی مــن أمیــره مــا یکرهــه فلیصــر و 

ــی  ــا جــری عل ــل م ــن تأم ــة" و م ــدا مــن طاع الینزعــن ی

ــار رآهــا مــن إضاعــة  ــار و الصغ ــی الفــن الکب اإلســالم ف

هــذا األصــل و عــدم الصــر علــی منکــره، فطلــب إزالتــه 

فتولــد منــه مــا هــو أکــر منــه." )التنکیــل، عبــد الرحمــن 

املعلمــی، ج 1، ص 94( یعنــی: "پیامــر )ص( مخالفــت 

بــا منکــر را بــر امتــش واجــب کــرد تــا از طریــق مخالفــت 

بــا آن، امــور معــروف و شایســته کــه خــدا و پیامر دوســت 

ــا منکــر  ــد، پــس اگــر مخالفــت ب ــدا کن ــد تحقــق پی دارن

ســبب پیدایــش منکــر بزرگــرت و منفورتــری در نــزد خــدا 

و پیامــرش مــی شــد آن مخالفــت نارواســت، و خداونــد 

آن را مبغــوض مــی دارد و صاحبــان آن را منفــور مــی 

گردانــد، منونــه ایــن کار مخالفــت بــا پادشــاهان و والیــان 

ــر رش و  ــاس ه ــه اس ــت ک ــان اس ــل آن ــورش در مقاب و ش

فتنــه ای تــا بــه روز قیامــت اســت، و یــاران پیامــر )ص( 

اجــازه خواســتند تــا بــا امیرانــی کــه منــاز را تاخیــر مــی 

ــم؟  ــگ نکنی ــان جن ــا آن ــا ب ــد آی ــد و گفتن ــد بجنگن کردن

پیامــر اســالم فرمــود: "نــه، تــا زمانــی کــه منــاز را بــر پــا 

بدارنــد." و همچنــان گفــت: "هــر کــس از امیــرش چیــزی 

دیــد کــه منــی پســندید بایــد صــر و تحمــل نشــان بدهــد 

ــدارد. ــر ن ــری ب و دســت از اطاعــت و فرمان

" هــر کــس کــه فتنــه هــای بــزرگ و کوچــک واقــع شــده 

در تاریــخ اســالم را مــورد تامــل قــرار داده باشــد مــی 

ــا کــردن همیــن اصــل و تحمــل  ــر پ ــد کــه نتیجــه زی دان

نکــردن آن منکــرات بــوده اســت، و بــه خاطــر آن بــوده کــه 

ــر  ــا از آن منک ــد، ام ــرف کن ــر را برط ــت منک ــته اس خواس

بزرگــرتی زاییــده شــده اســت."

ــزرگ  ــای ب ــه عل ــکار و متفقان ــف آش ــه موق ــه ب ــا توج ب

ــه وجــود  ــا توجــه ب ــخ اســالم، و ب مســلان در طــول تاری

ــه  ــچ توجی ــاب، هی ــن ب ــکاری در ای ــث آش ــات و احادی آی

افغانســتان  در  کنونــی  جنــگ  تــداوم  بــرای  رشعــی 

وجــود نــدارد و ایــن کار حــرام قطعــی اســت. البتــه ایــن 

دالیــل بــرای کســانی ارزش و اهمیــت دارد کــه رشیعــت 

ــر  ــه اوام ــت ن ــمند اس ــان ارزش ــرای ش ــالمی ب ــه اس و فق

اســتخبارات بیگانــه.

ــح  ــزل الســلطان بالفســق." )رشح صحی ــه ال ینع الســنة أن

ــد  ــر ض ــروج ب ــا خ ــی: "و ام ــلم، ج 12، ص 229(. یعن مس

حاکــان و جنگیــدن بــا آنــان بــه اجــاع همــه مســلانان 

ــند،  ــامل باش ــق و ظ ــان فاس ــه حاک ــر چ ــت، اگ ــرام اس ح

ــر تاییــد آنچــه ذکــر کــردم جمــع شــده  و احادیــث همــه ب

اســت، و اجــاع اهــل ســنت بــر ایــن اســت کــه پادشــاه بــه 

ــت." ــزل نیس ــل ع ــق قاب ــر فس خاط

امــام ابــن حجــر عســقالنی نیــز گفتــه اســت: "الــذی علیــه 

ــر  ــه بغی ــی خلع ــدر عل ــه إن ق ــور أن ــراء الج ــی أم ــاء ف العل

فتنــة و ال ظلــم وجــب، و إال فالواجــب الصــر. و عــن بعضهم 

ــورا  ــدث ج ــإن أح ــداء ف ــق ابت ــة لفاس ــد الوالی ــوز عق ال یج

ــه، و  ــروج علی ــواز الخ ــی ج ــوا ف ــدال فاختلف ــد أن کان ع بع

الصحیــح املنــع إال أن یکفــر فیجــب الخــروج علیــه." )فتــح 

البــاری، ج 8، ص 13( یعنــی: "آنچــه علــا بــر آن هســتند 

ــع وی از  ــر خل ــه اگ ــت ک ــن اس ــامل ای ــان ظ ــاره حاک در ب

قــدرت بــدون فتنــه و رخ دادن ظلمــی ممکــن باشــد واجــب 

اســت کــه خلــع شــود، امــا اگــر بــدون آن ممکــن نبــود پــس 

ــود.  ــه ش ــش گرفت ــل در پی ــر و تحم ــه ص ــت ک ــب اس واج

ــت حاکــم  ــت شــده اســت کــه والی ــا روای از بعضــی از عل

فاســق از ابتــدا منعقــد منــی شــود. امــا اگــر اول عــادل بــود 

ــر او  ــاره خــروج و قیــام در براب ــه ظلــم آورد در ب و بعــدا رو ب

اختــالف وجــود دارد، امــا رأی صحیــح ایــن اســت کــه قیــام 

ــکارا  ــه آش ــی ک ــر در حالت ــت، مگ ــوع اس ــر او ممن در براب

کافــر شــود کــه در آن صــورت قیــام بــر ضــد او واجــب مــی 

شــود."

ــن  ــّل م ــت: "و ق ــه اس ــه گفت ــن تیمی ــر اب ــن خاط ــه همی ب

خــرج علــی امــام ذی ســلطان إال کان مــا تولــد علــی فعلــه 

مــن الــرش أعظــم مــا تولــد مــن الخیــر." )منهــاج الســنه، 

ج 2، ص 241( یعنــی: "و کمــرت اتفــاق افتــاده اســت کــه 

ــه رّش  ــن ک ــر ای ــد مگ ــام کن ــت قی ــر حکوم ــی در براب کس

پیدایــش یافتــه از آن بزرگــرت از خیــر زاده آن بــوده اســت."

ابن قیم الجوزیه هم گفته است: 

املنکــر  إنــکار  إیجــاب  ألمتــه  رشع  )ص(  النبــی  "إن 

ــه و رســوله،  ــه الل ــا یحب ــروف م ــکاره مــن املع لیحصــل بإن

فــإذا کان إنــکار املنکــر یســتلزم مــا هــو أنکــر مــن و أبغــض 

ــه  ــکاره، و إن کان الل ــوغ إن ــه ال یس ــوله فإن ــه و رس ــی الل إل

ــوک و  ــی املل ــکار عل ــذا کاإلن ــه، و ه ــت أهل ــه و یمق یبغض

الــوالة بالخــروج علیهــم، فإنــه أســاس کل رش و فتنــة إلــی 

ــود در  ــد موج ــان مفاس ــه می ــنجش و مقایس ــا س ــان ب آن

نظــام هــا و مفاســد ناشــی از شــورش و خشــونت یقیــن 

داشــتند کــه مفاســد دومــی بــه مراتــب بیشــرت از اولــی 

ــد و  ــرآن مجی ــز مــی دانســتند کــه ق ــن را نی اســت، و ای

احادیــث نبــوی بــه هیــچ صــورت اجــازه منــی دهــد کــه 

بــرای دفــع فســاد کبیــر بــه ارتــکاب فســاد اکــر متوســل 

ــت  ــر مصلح ــت صغی ــه مصلح ــیدن ب ــرای رس ــویم و ب ش

اکــر را قربانــی کنیــم.

ــن  ــرای ای ــال ب ــن مث ــتان بهرتی ــی افغانس ــگ کنون جن

واقعیــت اســت. در اثــر تــداوم جنــگ آینــده ی ملیــون هــا 

شــهروند مســلان ایــن رسزمیــن بــا ابهــام، تــرس و بــی 

ــزاران  ــدن ه ــته ش ــر کش ــالوه ب ــده، ع ــه ش ــی مواج ثبات

انســان بــی گنــاه، بــی رسپرســت شــدن هــزاران زن 

ــادر،  ــدر و م ــزاران پ ــن ه ــم نشس ــه مات ــودک، و ب و ک

ــت  ــای دس ــه ه ــور و زمین ــت کش ــای پیرشف ــت ه فرص

یافــن مــردم مــا بــه زندگــی آبرومندانــه و همــراه بــا 

کرامــت نیــز از بیــن رفتــه، ملیــون هــا تــن از شــهروندان 

ــار  ــه شــده، در رشایــط فالکتب مــا آواره کشــورهای بیگان

و اهانتبــار قــرار گرفتــه و دســت شــان پیــش هــر کــس 

ــا در  ــردم م و ناکــس دراز شــده و نامــوس بســیاری از م

وضعیــت بــی رسنوشــتی و بــی رس و ســامانی در معــرض 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــی ق ــی حرمت ــک و ب هت

در رشایــط کنونــی افغانســتان کســانی کــه مســبب 

ایــن جنــگ هســتند اگــر گنــاه ایــن وضعیــت را بــا گنــاه 

برخــی مفاســد موجــود در جامعــه، فســاد موجــود در 

ــر  ــه دیگ ــل مناقش ــات مح ــا موضوع ــی ادارات، و ی برخ

مقایســه مــی کردنــد، بــه ایــن یقیــن مــی رســیدند کــه 

ــط، و  ــن رشای ــاه در ای ــن گن ــگ بزرگرتی ــن جن ــداوم ای ت

ــت. ــه اس ــن فریض ــه آن باالتری ــان دادن ب پای

ــام  ــول نظ ــرای قب ــوی ب ــث نب ــه در احادی ــی ک معیارهای

هــای حاکــم و اســالمی دانســن آن هــا آمــده ایــن اســت 

ــد منــاز احــرتام  ــه شــعایر اســالمی مانن کــه حاکــان ب

گذاشــته و کفــر آشــکاری مرتکــب نشــوند. 

تــا وقتــی کــه کفــر آشــکاری از ســوی یــک حاکــم دیــده 

نشــود، بــه علــت معاصــی و انحرافــات دیگــر اجــازه 

خــروج بــر ضــد آنــان بــه هیــچ صــورت داده نشــده اســت. 

پیامــر اکــرم )ص( در ایــن مــورد فرمــوده اســت:

- "أال مــن ولــی علیــه والــی فــرآه یأتــی شــیئا مــن معصیــة 

اللــه فلیکــره مــا یأتــی مــن معصیــة اللــه و ال ینزعــن یــدا 

ــید،  ــان آگاه باش ــی: "ه ــلم( یعن ــة" )رواه مس ــن طاع م

ــد  ــن ش ــی تعیی ــی و فرمانده ــر وی وال ــه ب ــس ک ــر ک ه

و او از فرمانــده خــود چیزهایــی را دیــد کــه معصیــت 

را  هــا  معصیــت  آن  پــس  مــی شــد،  الهــی شــمرده 

ناپســند بــدارد، ولــی دســت از اطاعــت از فرمانــده خــود 

ــدارد." برن

- إنــه یســتعمل علیکــم أمــراء فتعرفــون منهــم و تنکــرون، 

ــن  ــلم، و لک ــد س ــر فق ــن أنک ــرئ و م ــد ب ــره فق ــن ک فم

مــن رضــی و تابــع، قالــوا أفــال نقاتلهــم قــال ال مــا صلــوا" 

امیرانــی  بــر رس شــا  یعنــی: "هانــا  )رواه مســلم( 

تعییــن خواهنــد شــد کــه برخــی کارهــای شــان را 

معــروف خواهیــد یافــت و برخــی را منکــر، پــس هــر 

کــس کــه کارهــای منکرشــان را ناپســند شــمرد خــودش 

ــت  ــر مخالف ــا منک ــی ب ــر کس ــت، و اگ ــه اس ــت یافت برائ

نشــان داد بــه ســالمت رســیده اســت، امــا گنــاه متوجــه 

کســی اســت کــه بــه منکــر رضایــت بدهــد و از آن پیــروی 

کنــد. صحابــه گفتنــد آیــا بــا چنــان امیرانــی نجنگیــم؟ 

ــد." ــا آن گاه منــاز مــی خوانن ــه، ت ــود: "ن فرم

- "و رشار أمئتکــم الذیــن تبغضونهــم و یبغضونکــم و 

ــال  ــه أف ــول الل ــا رس ــا ی ــال قلن ــم، ق ــم و یلعنونک تلعنونه

ننابذهــم؟ قــال ال مــا أقامــوا الصــالة. )رواه مســلم( 

یعنــی: "و بدتریــن حاکــان شــا کســانی هســتند کــه 

شــا از آنــان نفــرت داریــد و آنــان از شــا نفــرت دارنــد 

و شــا آنــان را لعنــت مــی کنیــد و آنــان شــا را لعنــت 

مــی کننــد. راوی مــی گویــد کــه گفتیــم ای پیامــر خــدا 

آیــا بــا آن امیــران نجنگیــم و آنــان را طــرد نکنیــم؟ گفــت 

ــا زمانــی کــه منــاز مــی خواننــد." ــر ت نخی

- بایعنــا رســول اللــه )ص( علــی الســمع و الطاعــة فــی 

ــا و أن  ــرة علین ــا و أث ــا و یرن ــا و عرن منشــطنا و مکرهن

محمد محق

ینــده ی  آ جنــگ  تــداوم  ثــر  ا در 
مســلمان  شــهروند  هــا  ملیــون 
ــرس و  ت ــام،  به ا ــا  ب ــرزمین  ــن س ی ا
ــاوه  ــده، ع ــه ش ــی مواج ثبات ــی  ب
ــان  نس ا ران  ــزا ــدن ه ــته ش ــر کش ب
ــدن  ــت ش ــی سرپرس ــاه، ب ــی گن ب
ــم  ــه مات ب و  ــودک،  ران زن و ک ــزا ه
مــادر،  و  پــدر  ران  هــزا نشســتن 
کشــور  پیشــرفت  هــای  فرصــت 
یافتــن  دســت  هــای  زمینــه  و 
ــه  ن برومندا آ ــی  زندگ ــه  ب ــا  ــردم م م
ز  ا نیــز  کرامــت  بــا  ه  همــرا و 
ز  ا ــن  ت ــا  ــون ه ــه، ملی ــن رفت بی
کشــورهای  ره  وا آ مــا  شــهروندان 
ــار  ــرایط فاکتب ــده، در ش ــه ش ن بیگا
ر گرفتــه و دســت  اهانتبــار قــرا و 
ز  شــان پیــش هــر کــس و ناکــس درا
ــردم  ز م ا ــیاری  ــوس بس نام ــده و  ش
مــا در وضعیــت بــی سرنوشــتی 
ــرض  ــامانی در مع ــر و س ــی س و ب
ر  قــرا حرمتــی  بــی  و  هتــک 
ــی  ــرایط کنون ــت. در ش ــه اس گرفت
مســبب  کــه  کســانی  فغانســتان  ا
اگــر گنــاه  یــن جنــگ هســتند  ا
ــی  ــاه برخ ــا گن ب را  ــت  ــن وضعی ی ا
ــاد  ــه، فس ــود در جامع ــد موج مفاس
یــا  رات، و  دا ا موجــود در برخــی 
ــر  ــه دیگ ــل مناقش ــات مح موضوع
یــن  ا مقایســه مــی کردنــد، بــه 
ــداوم  ت ــه  ــیدند ک ــی رس ــن م یقی
گنــاه  بزرگتریــن  جنــگ  یــن  ا
دادن  پایــان  و  شــرایط،  یــن  ا در 
اســت. فریضــه  باالتریــن  آن  بــه 

جنگ
ا

فقه اسامی
ز منظر
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هادی میران

طنینگامهایتتاکهدرکهسارمیپیچد

هراسیدروجوددشمنخونخوارمیپیچد

غرورتخشمتوفاندرمصافگرمبادشمن

بهرگهایتجنونغیرتوایثارمیپیچد

شبازبرقتفنگتتابیابانمیشودروشن

رسودصبحدررگهایرسختارمیپیچد

فرومیریزدازخشمصدایتپیکردشمن

کهازپامیرتااطرافننگرهارمیپیچد

بیاباندربیابانشعلهمیپوشددرآنوقتی

کهفریادتوباآوایآتشبارمیپیچد

میانخونکهمیرقصی،عروسنازآزادی

تنترادرحریرچادرگلنارمیپیچد

**

نوشتازسنگرپیکار،رسبازیبهمعشوقش:

»درانداممرشارآخریندیدارمیپیچد

توراشایدنبینم،سینهامشایدشودپرپر

ولیجاینفسدرسینهیادیارمیپیچد«

رسپرسـتوزارتاطالعـاتوفرهنـگنیـزدرآغـازایـنجشـنواره

سـخرنانیکـردهوگفتـهاسـت:»بـهعنـوانیـکمامـورحکومـت

امسـالخواسـتیمسـلیقهبـهخـرجدهیم،نـوآوریکردهوشـهامت

واسـتواریرسبـازوطـنرامانـدگاروجاویدانـهکنیـم؛خواسـتیم

شـهامتبینظیـررسبـازانوطنرابـهفلمودرقالبهـرنماندگار

بسازیم.«

آقـایزهیـرخاطـرنشـانکـردهاسـت:»وزارتاطالعـاتوفرهنگ

برنامههایـیرویدسـتداردکـهازرسبـازاندلیـرمـاکـهدرهـر

گوشـهیاینرسزمیناسـتواروقامتبلندایسـتادهاندوازآزادی،

اسـتقالل،متامیـتارضـیوحاکمیـتملـیمـاقهرمانانـهدفـاع

میکننـد،حامیـتفرهنگـیکنـدوراهاندازیجشـنوارهفلمرسباز

یکـیازایـنبرنامههـایفرهنگـیماسـت.«

پـسازآن،شـاهمحمـودمیاخیـلرسپرسـتوزارتدفـاعملـیو

محمـدمسـعوداندرابـیوزیرامورداخلـهبهترتیـبصحبتکردند

ریاسـت و فرهنـگ و اطالعـات وزارت فلـم، افغـان ریاسـت از و

عمومـیرادیـوتلویزیـونملـیبهخاطـربرگـزاریاینجشـنوارهبه

حامیـتازنیروهـایامنیتـیودفاعـیکشـور،تشـکرکردنـد.

آنـانازجانفشـانیوفـداکارینیروهـایامنیتـیودفاعیکشـور

بـهخاطـردفـاعازمـردمووطـنوتامیـنصلـحکـهدردورتریـن

نقـاطکشـورمرصوفمبارزههسـتندوهمچنانشـهداینیروهای

امنیتـیودفاعـیوخانوادههـایآنـانبهنیکییـادکردندوتأکید

کردنـدکـههمـهبایـدبـهخاطـرتأمیـنصلـحوامنیـترسارسیو

پیرشفـتوترقـیکشـورکارکنند.

بـهگفتـهایصحراکریمـی،55فلمبـهدبیرخانهایاینجشـنواره

و داسـتانی مسـتند، شـامل کـه فلـم آنهـا30 بیـن از و آمـده

منایـش بـه روز سـه در و شـده انتخـاب شـود، مـی انیمیشـن

گذاشـتهخواهـدشـد.

جشـنواره ایـن برگـزاری بـاره در سـینامگر متکیـن، صدیقـه

صـورت تقدیـر کسـانی از اسـتم خـوش نهایـت »بـی میگویـد:

میگیـردوبرایشـانجشـنوارهبرگـزارشـدهاسـتکـهفوقالعـاده

بـودهانـد.« ایـنوطـن و مـردم ایـن خدمتگـزار

در حـوت 9 روز تـا جشـنواره ایـن فلمهـای کـه اسـت گفتنـی

در و مـردم عـام بـرای کابـل در منارسـانه و آریانـا سـینامهای

منایـش بـه رسبـازان بـرای پولیـس کمپهـای و آکادمیهـا

شـد. خواهـد گذاشـته

شعر

کابینـةجمهوریاسـالمیافغانسـتاندرسـال۱۳۹۵روزملـینیروهـایامنیتـی

ودفاعـیراتصویـبوپـسازآن،ایـنروزدرتقویـمرسـمیافغانسـتاندرجشـد.

دفاعـی و امنیتـی نیروهـای از نهـمحـوت  روز در مناسـبتهرسـال بههمیـن

تجلیـلمیشـود.بدونشـک،حامیـتوقدردانـیازمتـامنیروهـایمسـلحکشـور

کـهپاسـبانانواقعـیایـنرسزمیـنهسـتند،یکوجیبـةملیوانسـانیاسـت؛اما

درمیـانردههـایمختلـِفنیروهـایامنیتیودفاعیکسـانیکهبیشـرمسـتحق

تجلیـلوحامیتانـد،رسبـازاِنگمنام،بیناموبینانیهسـتندکهدرسـختترین

رشایـطودورتریـننقطههـایکشـورازاینخـاکومـردم،جانانـهوشـجاعانهدفاع

میکننـد.

نیروهـایامنیتـیودفاعـی،چنانکهازنامشپیداسـت؛حیاتیترین،دشـوارترین

وخطیرترینمسـئولیتومکلفیتراازسـویدولتجمهوریاسـالمیافغانسـتان

نسـبتبهشـهروندانوسـاکنانایـنرسزمیـنبرعهدهدارنـدوباجدیـتوقاطعیت

قانوناساسـی پنجـم مـادة در میدهنـد. انجـام را سـنگین وظیفـه ایـن متـام

افغانستانبرخیازمهمترینواساسیترینوظایفدولتدرحوزةحاکمیِتقانون،

دفـاعوامنیـتچنیـناحصـاومـوردتأکیـدقرارگرفتـهاسـت:»تطبیـقاحـکامایـن

قانوناساسـیوسـایرقوانین،دفـاعازاسـتقالل،حاکمیتملـیومتامیتارضـیو

تأمینِامنیـتوقابلیِتدفاعـیکشـورازوظایفاساسـیدولـتمیباشـد.«مطابـق

مـادةپنجـاهوپنجـمقانوناساسـی؛دفـاعوحراسـتازایـنآبوخـاک،بهمثابـة

یکتکلیفملیبردوشهمهشـهروندانقلمدادشـدهاسـت:»دفاعازوطنوجیبة

متاماتبـاعافغانسـتاناسـت.رشایـطاجـرایدورةمکلفیتعسـکریتوسـطقانـون

میگـردد.« تنظیم

درمـادةشـصتوچهـارم،مراقبـتازاجـرایقانوناساسـیواتخـاذتصمیـمالزم

درحالـتدفـاعازمتامیتارضـیوحفـظاسـتقالل؛ازجملـهصالحیتهـاووظایف

رئیسجمهـورذکـرشـدهاسـت.همچنیـندرمـادةهفتـادوپنـجپاسـداریاز

اسـتقالل،دفـاعازمتامیتارضـیوتأمینامنیـتونظـمازوظایـفومکلفیتهای

اصلیحکومتبهشـامررفتهاسـت:»تعمیِلاحکاماینقانوناساسـیوسایرقوانین

وفیصلههـایقطعـیمحاکـم؛حفظاسـتقالل،دفـاعازمتامیـتارضـیوصیانتاز

منافـعوحیثیـتافغانسـتاندرجامعـةبیناملللـی؛تأمیننظـموامنعامـهوازبین

بـردنهرنـوعفسـاداداریو...«

براسـتیتطبیـقواجـرایوظایـفومسـئولیتهایفـوقراکـهبرعهـدهدولـت،

حکومـتورئیسجمهورمیباشـند،چهکسـانیوکدامنهـادمیتوانندانجامدهند

وعملیسـازند؟تردیدینسـیتکهاینامورتنهادرذیلنیروهایمسـلحکشـورو

درقالـبنیروهـایامنیتـیودفاعـیجنبةعملیپیـدامیکنند.

بـهیقیـنمیتـوانگفـت؛تأمینامنیـتودفـاعازمتامیتارضـیدرمیـانمتـام

کنونـی اجتامعـی و اقتصـادی امنیتـی، سیاسـی، بحرانیهـای و مشـکالت

افغانسـتان،اصلیتریـنمسـألهاسـت؛زیـراحـلمتـاممعضـالتوچالشهـای

موجـودمنـوطبـهامنیـترستـارسیوحفـظمتامیتارضـیاسـت.ازهمیـنرو،

نظمِعمومـی، برقـراری تأمینامنیـت، از: عبـارت پولیسملـی وظیفـة مهمتریـن

جلوگیـریازوقوعجرایـم،تنفیـِذقانـون،مبـارزهبامجرمیـنوگروههایتروریسـتی

درجامعههسـتند.همچنینوظایفاساسـیاردویملیشـامل:دفاعازاسـتقالل،

از حراسـت قابلیتدفاعیکشـور، و تأمینامنیـت متامیِتارضـی، حاکمیِتملـی،

ارزشهـایمـادیومعنـویملی،حراسـتازدارائـیوملکیتعامهو...میباشـد.

سرباز؛ نماِد 
فداکاری و 
جوانمردی!

جشـنوارهسـهروزهفلمرسبازافتتاحشـد.قراراسـتاینجشنواره

سـهروزادامهداشتهباشد.

جشـنوارهفلـمرسبـازکـهازسـویوزارتاطالعـاتوفرهنـگو

ریاسـتافغـانفلـمتدارکدیدهشـدهاسـت،شـامروزچهارشـنبه

یافـت. ادامـهخواهـد نهـمحـوت امـروز، تـا و افتتـاح کابـل در

جشـنوارهملـیرسبـازبـهمناسـبت۹حـوتروزملـیرسبـازراه

انـدازیشـدهاسـت.

و سـینامگران عـالوه بـر جشـنواره ایـن گشـایش مراسـم در

هرنپیشـهها،مسـعوداندرابـیوزیـرداخلـه،محمـدطاهـرزهیـر

میاخیـل محمـود شـاه فرهنـگ، و اطالعـات وزارت رسپرسـت

بودنـد. کـرده رشکـت نیـز دفـاع وزارت رسپرسـت

جشـنوارهفلـمرسبـازبـههـدفحامیـتوپشـتبانیازنیروهـای

امنیتیافغانسـتانراهاندازیشـدهاستوبهگفتهبرگزارکنندگان

ایـنبرنامـه،قـراراسـتجشـنوارهدرسـالهایآینـدهنیـزبرگـزار

شود.

صحـراکریمـیرییـسافغـانفلـممیگویـد:»بـاوجـودفـداکاری

چنـددهـهنیروهـایامنیتیدربخشدفاعازکشـورمتاسـفانهدر

بخـشفلمسـازیکارخاصـیصـورتنگرفتـهویـابـهخوبـیدیده

نشـدهومـابـابرگزاریاینجشـنوارهبسـریرافراهـممیکنیمتا

ایـنفلمهـاباهـدفبازمناییزندگـینیروهایدفاعیافغانسـتان

بیشـرسـاختهشـوندوهمچنیـنبهردیدهشـوند.«

خانـمکریمـیدرمـوردبرگـزاریایـنجشـنوارهبـهرسـانههاگفتـه

اسـت:»جشـنوارهفلـمرسبـاز،طـوریکـهازنامـشهـممشـخص

اسـتبـاموضوعیـترسبـاز،نیروهـایامنیتـی،نیروهـایدفاعـی

ایـن فشـانیهای جـان و رشـادتها جنـگ، مـورد در کل در و

در وکسـانیکه دیـدرسبـازان،خانوادههایشـان از و رسبـازان

ایـنحـوزهبـادشـمنانمیجنگنـدفلـممنایـشمیدهـد.«

رییـسافغـانفلـمهمچنـانگفتـهاسـتکـهقـراراسـتدرهفده

قسـمتبـرایبرنـدگاناینجشـنوارهجایـزهدادهشـود.بهگفتهی

اوهـدفازبرگـزاریجشـنوارهایـناسـتکـهفلمسـازهاتشـویق

شـودتـادرایـنزمینهودرحامیـتازرسبازهایوطنفلمبسـازند

وسـهمبگیرند.

گزارش

غضنفر کاظمی

»جشنواره فلم سرباز« 
در کابل 

مصطفی رحیمی

پدرمسالم

ازآسامنچهخرب؟

مهامنیخدامتامنشدکهبرگردی؟

پـدرنیسـتیکـهتادستانپـرمهـرترابهرسمادببردیدهبگذارمو

بوسـهبـارانکنـموروزپـدررابـرایتـوکـهقهرمـانزندگـیامهسـتی

تربیـکبگویـم.پـدرمهـرسـالروزپـدرراخیالـیوبـدونتـوعاشـقانه

جشـنمیگیـرمتـایـادمنـرودکههرجاخمشـدمتـوبـودی،هرجاکم

آوردمتـوبـودیوهـرجـاکـمآوردمتـوبـودیوهـرجاتشـنهدعـابودم

تـوبـاقلـبپـاکدسـتانترابـهسـویخـدادرازمیکردی.

پدر!

نیسـتیتـاببینـیکـهغـمنبودنـتمـراصغیـرواسـیرایـنزمانـهکـرده،پـدرتـا

زمانیکـهسـایهپـرمهـرتهامننـدچـربـررسمبودمـنازخـوبوبددنیـاچیزی

رامنیدانسـتم،فقـظبیخیـالدنیـاوبیخـربازهمـهچیزمرصوفعیاشـیهای

جوانـیبـودمونبودنـتراهرگـزتصـورمنیکـردم؛فکـرمیکـردمکـهتـوراخدااز

مـامنیگیـردوهمیشـهسـایهایپـرمهـرترویرسمـاباقـیمیمانـدوهنـوزهـم

کـههنـوزاسـتبـاخـودمفکـرمیکنـمکـهتـووظیفـههسـتی،درایـامرخصتـی

بـرمیگـردیوبـازمثـلسـالهایقبـلفرزندانـترابـهنوبـتدرآغـوشگرفتهو

بوسـهبـارانمیکنـی.امـاچـهکنـمپـدربـاغـمنبودنت؟

پدر!

ایـنسـالنـوهمهدرایـامرخصتیبرایزیارتپدرومادرشـانبهخانههایشـان

میرونـد،امـامـنصغیـرکـهپدرنـدارمباچـهروحیـهودلخوشـیبهخانـهبروم؟

مـندرجـوابخواهـرککوچکـمکـهبرایشگفتـهبودم؛پـدرجانوظیفهاسـتو

دررخصتـیسـالنوخانـهمیآیدچـهبگویم؟

پدرجان!

بعـدرفتنـتبغـض،اشـکوغـمنبودنـدشـانههایـمراخمکردهاسـت.پـدررفتی

ومسـوولیتهایوزیـنوسـنگینخانـهرابـهشـانههایناتوانمنگذاشـتی.پدر

مـیخواهـمبرایـتاطمینـانبدهمکـهمندیگـرکالنشـدهامومسـوولیتپذیر؛

تـوآرامبخـواب،مـنبـاخـوبوبددنیـاگذرانـدهوزندگیخواهـمکرد.

پدر!

مـنبـرایوفـابهنصیحتهـاوقولهایکهبهتـودادهبودمبهتحصیـالتعالیام

رشوعکـردهام.خالصـهبگویـممـنوبـرادرمشـاملدانشـگاهشـدهایمتـابعـداز

امتـامتحصیـالت،نـامتـورامفتخرانـهزنـدهکـردهوبـهنصیحتهایـتجامـهای

بپوشـانیم. عمل

روزپدربرهمهپدرانجهانمبارکباد.

نامه

نامه ی
شهید  سرباز  یک  پسر 

پدر روز  مناسبت  به 

سیدعلی مطهری هلمندی

اما رسباز و فداکارهای  او!

امـروز؛نُهمحـوت،چنانکـهگفتـهشـد،درتقویـمرسمیکشـوربهنـامزیبـاوغـرور

آفریـنرسبـازانونیروهـایامنیتـیودفاعـینامگذاریشـدهاسـت.

ایـنروزیـادآوروتداعیگـرحامیـت،تجلیـلوتقدیـرازفداکاریهـا،تالشهـاو

زحـامتایـنمجموعهاسـت.همهاعـمازنهادهایدولتی،جامعةمدنی،رسـانهها،

اشـخاصواحزابسیاسـی،نویسندگان،اسـتادانودانشجویان،مسئولومکلفیم

تـاازفعالیتهـاودسـتآوردهاینیروهـایامنیتیودفاعیکشـورتجلیـلوتقدیر

کنیـموازآنهـاحامیـت،همراهیوپیشـتیبانیخـودرااعالمکنیم.

آری!

مـامدیـونفداکاریهـا،جانفشـانیهاوقربانیشـدنهایرسبـازاندلیـر،وفـادار

ودلسـوزکشـوریمکـهبهحـقدردفـاعازمـردمخـودوایـنرسزمیـن؛شـبانهروز

رزمیدنـد،مبـارزهکردنـد،تشـنهوگرسـنهشـدند،زخمیوشـهیدشـدند!

مـامدیـونمـادرانوپدرانیهسـتیمکـهبامتامدشـواریزندگیسـاختندوعمری

رازحمـتکشـیدهوخـوندلخوردنـدتـافرزنـدیراتربیتوبهمثررسـاندندکهاو

اکنـونبهعنـوانرسبازباشـعار»خـدا،وطن،وظیفه«ازخاک،جـان،مالوحیثیت

مـاجانانهدفـاعمیکند.

مـامدیـونآنهمـروفرزندانـیهسـتیمکـهروزهـاوماههـاآمـدنپـدرورشیـک

زندگـیراانتظـارکشـیدندودوریوفـراقنـانآورخانـهراتحمـلکردنـد

امارسانجام

اوراندیدنـد،بلکـهبـهاسـتقبالتابـوتبیجانـشرفتنـدوبـااشـکهاونالههـای

دلخـراشوسـوزناکخـود،عزیـزشرادفـنوبـهخـاکسـپردند!

مامدیونرسبازانیهسـتیمکهدرسـنگرهایرسِدجانسـوزیاگرمایطاقتفرسـا

مینشـینند،بیخوابـی،تشـنگیوگرسـنگیراتحمـلمیکننـدوجانـشرادر

معـرضخطـرومـرگقـرارمیدهنـدتـامـاآسـودهبیخوابیـم،آراموراحـتزندگی

کنیـم،بـاخیـالراحـتمـاوفرزنـدانمابـهمکتـب،دانشـگاهورسکاربرویم!

آری! 

بایـددسـتهاییرابوسـیدکـهبـاانگشـتانش،دشـمنانسـانیتوترویسـتهای

دهشـتافکنرانشـانهوهدفگرفتند.بایدپاهاییرابوسـیدکهدرنربدبادشـمن

مـردمافغانسـتاندرکوههـا،دشـتهاوصحـرایخشـکوسـوزان،آبلـهمیزنندو

زخمـیبـرمیدارنـد.بایـدچشـمهایرابوسـیدکـهشـبهایطوالنـیراتـاصبـح

بـرایدفـاعازخـاکومـردمبیـدارمانـدومنیخوابیدند.بایدسـینههایرابوسـید

کهبرایزندهماندندیگراندرمقابلگلولهدشـمنسـپرشـدهوشـکافتهشـدند.

بایـدگـردوخـاِکلبـاسرسبازانرارسمةچشـممنود،بوئیدوبرآنسـجدهکردکه

بخاطـردفـاعازعـزتورشفمردمخاکیشـدند.

آری!

رسبـازدلیـروفـداکارمیهـن،مـامدیـونتـوهسـتیمودرمقابـلجانفشـانیهاو

غفلتهـا، کوتاهیهـا، بابـت میآوریـم، فـرود تعظیـم رس تـو جوانمردیهـای

میخواهیـم! معـذرت تـو از بیتوجهیهـا

رسبـازشـجاعومدافـعایـنآبوخـاک،میدانیمکهتـووهمههمرزمانـت،اکنون

درخـطمقـدمدفـاعازجمهوریـت،قانوناساسـی،حقوقشـهروندی،آزادیهـای

مدنـی،حقوقزنـانودسـتآوردهایبیستسـالهقـرارداریوجانهـایعزیـزتـان

راقربانـیمیکنیـدوبـاآرادةآهنیـنوعزماسـتوارپیامغروروایسـتادگیرابههمه

ملـتتقدیـممیکنید.

آری!

رسبـازدلیـروفـداکارمیهـن،مـامدیـونتـوهسـتیمودرمقابـلجانفشـانیهاو

غفلتهـا، کوتاهیهـا، بابـت میآوریـم، فـرود تعظیـم رس تـو جوانمردیهـای

میخواهیـم! معـذرت تـو از بیتوجهیهـا

رسبـازشـجاعومدافـعایـنآبوخـاک،میدانیمکهتـووهمههمرزمانـت،اکنون

درخـطمقـدمدفـاعازجمهوریـت،قانوناساسـی،حقوقشـهروندی،آزادیهـای

مدنـی،حقوقزنـانودسـتآوردهایبیستسـالهقـرارداریوجانهـایعزیـزتـان

راقربانـیمیکنیـدوبـاآرادةآهنیـنوعزماسـتوارپیامغروروایسـتادگیرابههمه

ملـتتقدیـممیکنید.

آری!

رسبازرسافرازوخسـتگیناپذیر!تومایةافتخارومباهاتملتافغانسـتانهستی.

تجلیـلازتـو،تقدیـرازفـداکاری،جوانمـردیوازخودگذشـتگیاسـت.حامیـت

ازتـو،حامیـتازجمهوریـت،قانوناساسـیوارزشهـایآن،حامیـتازمتامـیاز

متامیـتارضـی،اسـتقاللوحاکمیتملیدراینکشـوراسـت.
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سرباز؛  نگهبان اصلی جمهوریت  و دموکراسی در افغانستان

مهــم نهادهــای مربوطــه مــی باشــد. البتــه واضــح اســت 

ــر  ــد نهادهــای ســامل، مؤث ــم نیازمن ــر مه ــن ام ــق ای ــه تحق ک

ــه  ــه اینک ــل توج ــه قاب ــت. نکت ــی اس ــر امنیت ــؤلیت پذی و مس

ــی؛  ــش امنیت ــا در بخ ــا خصوص ــه بخش ه ــات درهم اصالح

از تعهــدات و وظایــف مهــم حکومــت بــوده وهســت. بــه 

همیــن جهــت حکومــت اراده الزم را مبنــی بــر اصالحــات 

در ایــن نهادهــا داشــته  و مصمــم اســت تــا از منابــع و 

ــای  ــوده و گامه ــب من ــتفاده مناس ــود اس ــای موج ظرفیت ه

عملــی و مؤثــری را بردارنــد. بنــا برایــن رهــری حکومــت 

ــد  ــم ان ــی مصم ــن امللل ــکاران بی ــکاری هم ــد و هم ــا تأکی ب

ــا ایجــاد  ــی و ب ــق اصالحــات در نهادهــای امنیت ــا تطبی ــا ب ت

ظرفیــت ســازی و اســتفاده از نیروهــای توامننــد و متخصــص 

ــی  ــت اجتامع ــدار و عدال ــت پای ــه؛ امنی ــای مربوط در نهاده

و  دموکراســی  از  حامیــت  جمهوریــت،  از  حفاظــت   

صیانــت از دســت آوردهــای بیســت ســال گذشــته تنهــا 

در ســایه نهادهــای امنیتــی و دفاعــی در کشــور ممکــن 

خواهــد بــود. بــدون وجــود نهادهــای امنیتــی حاکمیــت 

ــق  ــز محق ــر گ ــته و ه ــوم نداش ــه  مفه ــون در جامع قان

ــراد  ــری اف ــوق ب ــای حق ــظ ارزش ه ــد. حف ــد ش نخواه

ــد  ــز نیازمن ــه  نی ــکاس یافت ــی انع ــون اساس ــه در قان ک

ــه  ــدر در جامع ــر و مقت ــوی، مؤث ــی ق ــام امنیت ــود نظ وج

اســت. لــذا یکــی از عمده تریــن وظایــف حکومــت توجــه 

ــای  ــت نهاده ــت. اهمی ــام اس ــم نظ ــن مه ــن رک ــه ای ب

امنیتــی و دفاعــی ایجــاب مــی منایــد تــا گامهــای عملــی 

و مؤثرتــری در جهــت تقویــت ایــن نهادهــا از جانــب 

حکومــت برداشــته شــود. حراســت از ارزش هــای حقــوق 

بــری و آزادیهــای عمومــی افــراد در نبــود ایــن نهادهــا 

امــکان پذیــر نبــوده و قربانــی خواهــد شــد. هرچنــد کــه 

حکومــت افغانســتان بــا وجــود مشــکالت ها و چالشــهای 

بــزرگ و گذرانــدن بحران هــای مختلــف بی ثباتــی و 

جنگ هــای خامنان ســوز اقدامــات و کارکردهــای شــان 

در قبــال ایجــاد و تقویــت نهادهــای امنیتــی بــه منظــور 

ارزش هــای  از  حفاظــت  و  جمهوریــت  نظــام،  حفــظ 

ــراد در جامعــه  حقــوق بــری و آزادی هــای عمومــی اف

افــکار عمومــی  از نظــر  قابــل ســتایش مــی باشــد. 

نیــز متــام اقدامــات، تالش هــا و برداشــن گامهــای 

عملــی حکومــت نســبت بــه حفــظ ایــن نهادهــا؛ از 

دســتاوردهای مهمــی حکومــت خصوصــا در ســال های 

اخیــر شــمرده شــده اســت. حفــظ دســت آورد هــای 

ــون نشــان دهنده توجــه  ــا کن ــوق بــری حکومــت ت حق

و  امنیتــی  نهادهــای  بــه  دادن  اهمیــت  و  حکومــت 

دفاعــی کشــور اســت. عــالوه بــر تدویــن اســناد تقنینــی، 

تعدیــل و اصــالح آنهــا، ســاخن مکانیــزم هــای نظارتــی 

و حامیــوی از ایــن نهادهــا و همچنیــن مبــارزه جــدی بــا 

فســاد اداری و غیــر اداری در ایــن نهادهــا از مهمرتیــن 

اقدامــات حکومــت محســوب مــی شــود. ایجــاد محکمــه 

خــاص جهــت رســیدگی بــه جرایــم ســنگین عســکری  و 

امثــال آن مــی توانــد از دســت آوردهــای مهــم حکومــت 

محســوب گــردد. بــرای اینکــه ایــن نکتــه کامــال واضــح 

و قابــل توجــه اســت کــه در صــورت عــدم نظــارت و 

نبــود یــک سیســتم موثــر و کارآمــد قانونــی در نهادهــای 

ــری  ــن رفــن حــس مســئولیت  پذی ــی باعــث از بی امنیت

ــج و گســرتش  ــان شــده و ســبب تروی و وجــدان کاری آن

ــری  ــوق ب ــهای حق ــض ارزش ــد و نق ــد ش ــاد خواه فس

را بــه همــراه خواهــد داشــت. راه حــل ایــن مشــکل، 

گرفــن تصامیــم مفیــد و اقدامــات مؤثــر و اتخــاذ تدابیــر 

الزم حامیتــی از طــرف حکومــت  مــی باشــد، لــذا ایجــاد 

مکانیــزم هــای قــوی و ایجــاد هامهنگــی الزم میــان نهــاد 

هــای امنیتــی درکشــور رضوری اســت. بــدون تردیــد 

حکومــت مصمــم اســت تــا از منابــع و ظرفیت هــای 

موجــود اســتفاده مناســب منــوده و اقدامــات مؤثــری را 

در جهــت تقویــت و حراســت از نیروهــای امنیتــی بردارد. 

خــرج دهنــد تــا بــا دقــت بیشــرت و بــا توجــه بــه مشــکالت 

موجــود و بــر اســاس نیازمندیهــای مناطــق مختلــف ) 

والیــات و ولســوالی ها ( پالن هــای تطبیقــی اصالحــی 

ــت  ــد اس ــد. امی ــم مناین ــان را تنظی ــازی ش ــت س و ظرفی

ــن عرصــه  ــم جــدی واقدامــات مقتضــی در ای کــه تصامی

باعــث خشــکاندن ریشــه انــواع گوناگــون فســاد گردیــده 

و در ســطح جامعــه نتیجــه مثبــت آن مشــاهده شــود. 

ــش  ــاالری، افزای ــری، شایسته س ــؤلیت پذی ــان مس همچن

ظرفیــت مســلکی کارکنــان امنیتــی و دسرتســی آن هــا بــه 

امکانــات و تجهیــزات مــدرن امنیتــی؛ تقویــت ظرفیــت و 

ــد  ــته باش ــی داش ــی را در پ ــاختارهای امنیت ــزم س مکانی

ــایه  ــهروندان در س ــه ش ــت هم ــن امنی ــت تامی و در نهای

اصالحــات در ایــن نهادهــا امکان پذیــر گــردد. 

ــن وجــه ممکــن آن تأمیــن منــوده و قوانیــن را  ــه بهرتی را ب

عادالنــه اجــرا کننــد. توقــع و آرزوی دیرینــه شــهروندان 

ــکاری  ــه هم ــتان ب ــت افغانس ــه حکوم ــت ک ــن اس ــز ای نی

ــی را کــه در راســتای تأمیــن  ــد تعهدات ــی بای جامعــه جهان

ــام  ــات در مت ــق اصالح ــون از طری ــت قان ــت و حاکمی امنی

نهادهــا متعهــد شــده انــد، بــر آورده بســازند. شــناخت 

از کمبــود هــا و نواقــص در همــه بخش هــا خصوصــا در 

بخش هــای امنیتــی مهمرتیــن گام در اجــرای تطبیــق 

یــک برنامــه مؤثــر بــرای اصالحــات بویــژه در بخــش مبــارزه 

ــن  ــد ای ــع و تأکی ــذا توق ــردد. ل ــی گ ــوب م ــاد محس ــا فس ب

ــه صــورت منایشــی  ــا ب اســت کــه نهادهــای مربوطــه رصف

بــه تکمیــل منــودن جدول هــای پالن هــای تطبیقــی و 

برنامه هــای اصالحــی شــان اکتفــا نکننــد. بلکــه تــالش بــه 

موضــوع محافظــت از جمهوریــت و حاکمیــت قانــون بــه 

ــک موضــوع مهــم در حکومــت مطــرح اســت.  ــوان ی عن

ــد جهــت تأمیــن و تضمیــن  ــن اســرتاتیژی نظام من تدوی

نظــام از اولویت هــای کاری حکومــت اســت.

امــا متاســفانه بــا وجــود متــام ایــن نــوع اقدامــات 

و توجهــات هــرروز اتفاقــات تلــخ و ناگــوار در نقــاط 

ــی  ــنیده م ــته و ش ــع پیوس ــه وق ــور ب ــن کش ــف ای مختل

شــود. شــهروندان نســبت بــه نبــود امنیــت؛ وارد شــدن 

ــی  ــی و مال ــارات جان ــر و خس ــا پذی ــران ن ــات ج صدم

ــای  ــانه ه ــه در رس ــر لحظ ــت؛ ه ــدان امنی ــی از فق ناش

ــز در  کشــور شــاکی مــی باشــند.  رهــری حکومــت  نی

ــان در جلســات  ــردم و همچن ــا م ــدد ب نشســت های متع

امنیتــی  بــا حضــور مقامــات عالیرتبــه  امنیتــی کــه 

ــر کاهــش و  دایــر مــی گــردد. در ایــن جلســات مــدام ب

ــد.  ــد مــی ورزن ــات تاکی ــا امنی هــا در متــام والی محــو ن

نیروهــای امنیتــی بــا اســتفاده از متــام ظرفیت هــا و 

ــات در دســت داشــته شــان  ــا به کارگیــری متــام امکان ب

چــرا در تأمیــن امنیــت شــهروندان تــالش مــی مناینــد.  

ــا مشــکالت و چالــش هــای زیــادی روبــرو  ولــی عمــال ب

ــکالت  ــوع مش ــن ن ــی از ای ــات و رهای ــأ نج ــتند. بن هس

نیازمنــد فکــر اساســی از ســوی نهادهــای امنیتــی  بــوده 

و الزم اســت کــه بــا تدویــن و تنظیــم برنامه هــای دقیــق 

ــداوم را در  ــی و م ــارزه همگان ــان مب ــر همچن ــر و مؤثرت ت

ــن  ــن و عاملی ــا مجرمی ــدی ب ــورد ج ــد. برخ ــش گیرن پی

نــا امینــی هــا در متــام ســاحات الزم بــوده و عــدم 

ــوع  ــن ن ــان وعــدم رهــای مرتکبیــن ای ــا آن ســهل گیری ب

جنایــات، از اهمیــت خاصــی برخــوردار مــی باشــد. 

برخــوردی جــدی نیروهــای امنیتــی بــا متخلفیــن و 

ــد آورد  ــود خواه ــه وج ــاور را ب ــن ب ــم؛ ای ــن جرای مرتکبی

بــدون مجــازات نخواهــد مانــد.  کــه هیــچ مجرمــی 

عــالوه بــر آن توجــه بــه اصالحــات و مبــارزه جــدی و 

ــوده  ــی کارســاز ب ــه فســاد در نهادهــای امنیت ــر علی مؤث

ــتند  ــی هس ــاد اداری و اخالق ــوده در فس ــه آل ــراد ک و اف

و بــه مســؤلیت های قانونــی و انســانی شــان ایــامن 

ــا  ــن نهاده ــد از ای ــند بای ــی باش ــد من ــته و باورمن نداش

پاکســازی گردیــده و اصالحــات جــدی در ایــن نهادهــا 

صــورت گیــرد. در غیــر آن بــه هیــچ وجــه تأمیــن امنیــت 

ــواع  ــود ان ــت وج ــن جه ــه همی ــد. ب ــد ش ــق نخواه محق

ــا  ــا در نهاده ــا خصوص ــام نهاده ــاد در مت ــون فس گوناگ

امنیتــی باعــث تشــویش و نگرانــی جــدی شــهروندان در 

ایــن کشــور بــوده و متاســفانه قابــل انــکار نیســت. فســاد 

اداری و غیــر اداری در ایــن نهادهــا، بــی اعتــامدی 

شــهروندان را در پــی داشــته و اطمنــان آنهــا را  نســبت 

ــه  ــه مجریــان قانــون ســلب منــوده اســت. متاســفانه ب ب

ــت از  ــن جه ــی از ای ــای امنیت ــهروندان  نهاده ــاور ش ب

ــده  ــن کنن ــوده و تضمی ــوردار نب ــی برخ ــت مطلوب وضعی

امنیــت آنهــا منــی باشــند. تأمیــن امنیــت شــهروندان در 

جامعــه یــک حــق مهــم از حقــوق بــری آنــان شــمرده 

مکلفیت هــای  و  مســؤلیت ها  از  آن  وتأمیــن  شــده 

ــی  ــای امنیت ــام چالش ه ــا مت ــی ب ــای اردوی مل ــد، نیروه مناین

ــی  ــت ط ــوده اس ــور ب ــه کش ــون متوج ــا کن ــه ت ــدی ک ــد بُع چن

بیســت ســال اخیــر خــوش درخشــیده انــد و هــر روز بیشــرت از 

قبــل توانایی هــا و جــان نثاری هــای شــان ورد زبــان شــهروندان 

ــه  ــد ک ــرار می دارن ــز اق ــا نی ــارج از مرزه ــی در خ ــده و حت گردی

افغانســتان بــا موجودیــت اردوی توامننــد کنونــی، هیچــگاه در 

کام نیروهــای نیابتــی طالبــان ســقوط نخواهنــد کــرد؛ در واقــع 

ــن  ــه تری ــتان واقع بینان ــی پاکس ــات نظام ــرتاف مقام ــن اع چنی

ــم. ــخ افغانســتان شــاهد آن نبودی اعرتافــی اســت کــه در تاری

2- امنیــت ملــی: ایــن نهــاد نظامــی - اســتخباراتی بــا ماهیــت 

ــور در  ــذه کش ــن ناف ــوب قوانی ــتخباراتی در چارچ ــفی و اس کش

شناســایی عوامــل و عنــارص تهدیــد کننــده منافع ملی به کشــف 

و خنثــی منــودن آن مســئولیت دارنــد، عوامــل و کتله هایــی 

ــی  ــای مل ــارت رسمایه ه ــه غ ــا ب ــارج از مرزه ــل و خ ــه در داخ ک

نقشــه های شــوم در رس دارنــد و بــه پیــاده ســازی آن در داخــل 

کشــور می کوشــند، از مســئولیت های ایــن نهــاد اســت کــه 

نقشــه های شــان را نقــش بــر آب منــوده و عاملیــن آن را بــه 

ســزای اعــامل شــان برســاند، در عمــوم تهدیداتــی کــه بــه 

صــورت نــرم در قبــال کشــور جریــان دارد اعــم از تهدیــد منابــع 

ــار تاریخــی کشــور، شناســایی و  ــد آبــدات و آث زیرزمینــی، تهدی

رفــع تهدیــدات تروریســتی و ... از مســئولیت ایــن نهــاد پر ابهت 

نهــم حــوت بــه عنــوان روز رسبــاز در تقویــم رســمی کشــور 

درج گردیــده اســت، بــه یادبود از شــهدای نیروهــای امنیتی 

و ارج گــزاری بــه ارزش واالی رسبــاز همــه ســاله از ایــن روز 

ــای  ــا امیده ــازان تنه ــد. رسب ــل می آی ــه عم ــت ب بزرگداش

ــام اش پیــدا  ــد. چنانچــه از ن نظــم و اقتــدار یــک کشــور ان

اســت، رسبــاز بخاطــر حفظ و نگهــداری جغرافیای کشــور از 

رش هرنــوع نیروهــای مزاحــم رس خــود را در این راه گذاشــته 

اســت، کشــور و رسزمیــن کــه حیثیــت نامــوس مــردم را دارا 

ــازان  ــه وجــود رسب ــدار آن وابســته ب می باشــد، حفــظ و اقت

ــن  ــهروندان چندی ــه ش ــت ک ــازان اس ــع رسب ــت. در واق اس

میلیونــی، شــب را بــا آســایش و آرامــی در کانــون گــرم 

ــای  ــمت فعالیت ه ــه س ــا ب ــوده و روزه ــپری من ــواده س خان

اقتصــادی در محــل کســب و کار شــان می رونــد. نیروهــای 

ــت  ــن امنی ــاع و تأمی ــنگرهای دف ــب ها را در س ــی، ش امنیت

منــوده و روزهــا در قلــب اجتــامع جهــت حفــظ نظــم عامه در 

ــد. ــت زنی ان ــال گش ح

انجام وظایف فراتر از مسئولیت

از آنجایــی کــه افغانســتان یــک کشــور جنگــی اســت و 

حــدود 22 گــروه تروریســتی از رسارس جهــان در کشــور 

ــن  ــد، در ای ــه رو آورده ان ــای تخریب کاران ــه فعالیت ه ــا ب م

گیــر و دار مســئولیت نیروهــای امنیتــی کشــور را مضاعــف 

رسســام آور ویــروس کرونــا کــه همگــی در قرنطیــن خانگــی 

بــه رس می بردنــد بــه یــاد داریــم کــه نیروهــای اردوی ملــی 

در والیــت ننگرهــار بــر عــالوه مقابلــه بــا ویــروس اجتامعــی » 

طالــب و داعــش« بــا موترهــای دواپــاش وارد شــهر ننگرهــار 

گردیدنــد و در متــام کوچــه پــس کوچه هــای ایــن شــهر بــا 

اقــدام اردوی ملــی کشــور بــا مایــع ضــد عفونــی بــه هــدف 

ــن  ــه برخواســتند، ای ــه مقابل ــا ب ــی کرون ــروس نامرئ محــو وی

اقــدام اردوی ملــی تــا حــدی جنبــه اخالقــی و از خــود 

و  گــزارش  تیــرت  بســا رســانه ها  کــه در  گــذری داشــت 

رسخــط خرهــا گردیــده بــود، بــه یــاد دارم یکــی از رســانه ها 

تیــرت خــری اش را در وصــف عملکــرد اردوی ملــی چنیــن 

ــا  ــه ب ــش در مقابل ــتان، ارت ــا در افغانس ــود: » کرون ــته ب نوش

ــد«. ــه ش ــی وارد معرک ــن اپیدم ای

بــا ایــن حــال بــازوان توامننــد و صداقــت در عملکــرد 

ــال  ــت س ــس از بیس ــتان پ ــه افغانس ــت ک ــا اس ــن نیروه ای

ــب  ــی کس ــن امللل ــار بی ــت و وق ــن، حیث ــای خونی جنگ ه

بــا  ابتــدا نیروهــای نیابتــی کشــورهای بیرونــی  منــود، 

بــاداران شــان بــه ایــن بــاور بودنــد کــه بــا ادامــه جنگ هــا، 

تــوان برهــم زدن نظــام و اســتقرار حاکمیــت تروریــزم در 

ــای  ــردی نیروه ــادت و جوامن ــا رش ــد؛ ام ــتان را دارن افغانس

امنیتــی چنــان پاســخ مســتحکم و کوبنــده ی بــه تروریــزم و 

حامیــان شــان داد کــه اکنــون خودشــان اعــرتاف دارنــد کــه 

افغانســتان در موجودیــت نیروهــای امنیتــی توامننــدی کــه 

دارد امــکان شکســت در آن وجــود نــدارد، ارتــش پاکســتان 

پــس از بیســت ســال اعــرتاف منــود طالبــان توانایــی ترصف 

ــن  ــر افتخــار ســخنگوی ارتــش ای ــد، باب افغانســتان را ندارن

ــتان  ــه در افغانس ــد ده ــی هامنن ــه وضعیت ــت ک ــور گف کش

قابــل تکــرار نیســت؛ زیــرا نیروهــای امنیتــی افغــان از 

ــان  ــه طالب ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــی باالی ــای رزم توانایی ه

ــر ایــن نیروهــا غلبــه منایــد، ایــن  ــد ب از راه جنــگ منی توان

اعــرتاف از ســوی عالــی تریــن نهــاد نظامــی پاکســتان، 

ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــاری رسبازان ــان نث ــالش و ج ــول ت محص

متــام محدودیت هــا و کاســتی هایی کــه دارنــد عاشــقانه از 

آب و خــاک شــان دفــاع منودنــد و تروریــزم را بــا اهدافــی کــه 

فراتــر از تــرصف خــاک افغانســتان می جنگیدنــد در همیــن 

جغرافیــا زمینگیــر منــود؛ بنــا بــر ایــن بزرگداشــت از روز 

رسبــاز در افغانســتان فراتــر از هــر کشــور دیگــری معنــی و 

مفهــوم می یابــد، مــا ایــن روز را بــه پــاس خدمــات ارزنــده ی 

نیروهــای امنیتــی گرامــی می داریــم و فــرد فــرد مــردم 

افغانســتان، متــام دســتاوردهای فــردی و جمعــی شــان 

ــار  ــن انتظ ــر ای ــا ب ــد؛ بن ــا می پندارن ــن نیروه ــون ای را مدی

مــی رود کــه مقامــات مســئول در امــر توجــه بــه ایــن نیروهــا، 

ــده و در  ــادرت ورزی ــات ملکــی مب بیشــرت از نیروهــای خدم

ــان پرنســیبی را روی دســت  جهــت معاشــات و امتیــازات آن

گیرنــد کــه محــرک و تشــویق کننــده مضاعــف آنــان در امــر 

خدمتگــزاری بیشــرت بــه مــردم افغانســتان باشــد، در پایــان، 

ــه  ــتان ک ــی افغانس ــای امنیت ــوم نیروه ــه عم ــاز را ب روز رسب

مصادیــق واقعــی عشــق بــه وطــن و خدمتگــزاری بــه مــردم 

ــن نیروهــا کــه  ــه شــهدای ای ــد تریــک عــرض منــوده و ب ان

ــر جــان شــان را در جهــت عــزت و  طــی بیســت ســال اخی

ــد غفــران و رحمــت الهــی  ــه منودن اقتــدار افغانســتان هدی

ــم. را خواهانی

ــه مغرضیــن و  ــده دســت هرگون ــا در اقــدام بازدارن می باشــد ت

دشــمنان ایــن رسزمیــن را از مــوارد یــاد شــده کوتــاه مناینــد، 

ــت  ــاد امنی ــئولیت های نه ــف و مس ــی، وظای ــط جنگ در رشای

ملــی بیشــرت بــه گونــه ی تبــارز یافتــه اســت کــه دســتگیری و 

مقابلــه بــا انتحاری هــا و عوامــل مســلحی کــه بــا جلیقه هــای 

محرتقــه قلــب اجتــامع را مــورد هــدف قــرار می دهنــد خالصــه 

گــردد؛ مســئولیت امنیتــی کــه هــم اکنــون یکــی از معضــالت 

نــوع خــودش مهمرتیــن  برجســته کنونــی می باشــد، در 

ــن  ــزم بی ــرا تروری ــد؛ زی ــارض می باش ــال ح ــئولیت های ح مس

ــه  ــت ک ــوده اس ــفته من ــوم را آش ــت عم ــان وضعی ــی چن امللل

رسخــط خرهــای بیســت ســال اخیــر اکــرا در قالــب امنیــت 

و تهدیــدات امنیتــی ذهــن اجتــامع را آشــفته منــوده اســت، 

ــون برعــالوه مســئولیت های  ــی هــم اکن نیروهــای امنیــت مل

کشــفی، در امــر مبــارزات مســلحانه بــا تروریــزم بیــن املللــی 

در میدان هــای نــرد دوشــادوش اردوی ملــی می رزمنــد و در 

فعالیــت زنجیــره ی هــم و غــم آنــان رسکــوب تروریــزم در ایــن 

آب و خــاک می باشــد.

3- پولیــس ملــی: پولیــس بــه مثابــه طبیــب جامعه می باشــد، 

ــم  ــئولیت تنظی ــن، مس ــوب قوانی ــس در چارچ ــای پولی نیروه

نظــم و ارتباطــات جمعــی را بــه عهــده دارنــد، آنــان روزانــه در 

میــان اجتــامع دغدغــه ی برقــراری نظــم حاکــم در جامعــه را 

در رس دارنــد، مســائلی همچــون حــل اختالفــات خانوادگــی، 

ــری  ــاش، جلوگی ــل و اوب ــز اراذی ــرد و ری ــارص خ ــا عن ــه ب مقابل

ــئولیت  ــب مس ــی در قال ــمکش های اجتامع ــا و کش از نزاع ه

پولیــس تحلیــل و ارزیابــی می گــردد، در واقــع هــر آنچــه 

ــدد  ــه در ص ــی ک ــردد و آنان ــی می گ ــام داخل ــه نظ ــوط ب مرب

ــا  برهــم زدن ایــن نظــم می باشــند، پولیــس مســئول اســت ت

ــالح  ــت و اص ــرب را بازداش ــارص مخ ــوده و عن ــاده من آن را اع

ــای  ــئولیت های نهاده ــط مس ــتان خل ــا در افغانس ــد؛ ام منای

نظامــی و امنیتــی بــه گونــه ی ســامان یافتــه اســت کــه فلســفه 

ــل  ــلحانه قاب ــای مس ــب جنگ ه ــا در قال ــان رصف ــودی آن وج

ــائر  ــد س ــز هامنن ــی نی ــس مل ــت، پولی ــی اس ــل و بررس تحلی

ارگان هــای نظامــی بــر عــالوه مبــادرت بــه وظیفــه ی اصلــی، 

در برابــر نیروهــای نیابتــی کــه خــارج از مرزهــای افغانســتان 

ــر از  ــرار داشــته و فرات ــدان جنــگ ق ــد در می دســتور می گیرن

وظایــف تعریــف شــده ی شــان مصــدر خدمــت بــه ایــن آب و 

خــاک می باشــند.

4. چنربه ی واحد در دفاع از متامیت ارضی

ــه ی اســت کــه هرســه قــوای  ــه گون وضعیــت در افغانســتان ب

نظامــی ناگزیــر انــد بــر عــالوه توجــه بــه مســئولیت های 

تعریــف شــده شــان، در بســا مــوارد بــه جهــت حفــظ امنیــت 

و تأمیــن آســایش و ثبــات جمعــی در چنــره ی واحــد دفاعــی 

قــرار گرفتــه و در هامهنگــی بــا همدیگــر مســئولیت های 

خطیــر مبــارزه بــا تروریــزم را ایفــا مناینــد، ایفــای چنیــن نقــش 

ــق  ــتی و عش ــه وطن دوس ــه روحی ــت ک ــوده اس ــه ی ب ــه گون ب

بــه مــردم آنــان را واداشــته اســت تــا از حصــار مرزکشــی 

قانــون بــا دیــد وســیعرت، زمینه هــای رفــاه عامــه را بــرای 

زیــادی  فراهــم مناینــد، چنانچــه منونه هــای  شــهروندان 

از جــان نثاری هــای آنــان در فراینــد زمــان شــاهد بودیــم؛ 

امــا بــه عنــوان منونــه یــاد آوری یکــی از مصادیــق حــس 

ــی  ــئولیت قانون ــر از مس ــلح، فرات ــای مس ــزاری نیروه خدمتگ

شــان خــارج از حســن نخواهــد بــود، چنانچــه در دوران مــوج 

ــه  ــب س ــه در قال ــور ک ــلح کش ــای مس ــت. نیروه ــوده اس من

ــه  ــف و مکلفیت هــای مختــص ب نهــاد رســمی هرکــدام وظای

خــود را در پرتــو قوانیــن نافــذه کشــور دارنــد، در بســا مــوارد 

ــون  ــه قان ــد ک ــره ی بگذارن ــیع تر از دای ــا را وس ــد پ ــئول ان مس

بــه آنــان تعییــن منــوده اســت. لــذا قابــل یــاد آوری اســت کــه 

هرکــدام از ســه نهادهــای امنیتــی کشــور وظایــف جداگانــه 

دارنــد کــه در ایــن کوتــاه نوشــته بــه صــورت فــرده از آن یــاد 

می گــردد. آوری 

ایــن نیروهــا کــه تحــت زعامــت وزارت  1- اردوی ملــی: 

ــا  ــت از مرزه ــئولیت حفاظ ــد، مس ــه رس می برن ــی ب ــاع مل دف

و جغرافیــای کشــور را بــه عهــده دارنــد، اردوی ملــی مکلــف 

اســت هرگونــه تهدیداتــی کــه خــارج از مرزهــا متوجــه کشــور 

می گــردد در برابــر آن واکنــش نشــان داده و در راســتای 

حفاظــت مرزهــا و قلمــرو افغانســتان، بــه متجــاوزان و عوامــل 

ــی  ــد، اردوی مل ــه بدهن ــل ارائ ــه مث ــواب ب ــده ج ــد کنن تهدی

بیشــرت در خــارج از شــهرها، در دل صحراهــا و کوههــای پــر 

پیــچ و خــم کشــور مســکن گزیــن انــد و بــه ســان عقاب هــای 

تیزبیــن، از هــوا و زمیــن هرگونــه تهدیــدات احتاملــی را رصــد 

می مناینــد، ایــن نیروهــا تنهــا امیــد مــردم افغانســتان اســت 

کــه از آنــان انتظــار مــی رود تــا متجاوزیــن بــه متامیــت ارضــی 

را رسکــوب منــوده و از وجــب وجــب خــاک کشــور محافظــت 

نیروهای امنیتی، بن مایه های اقتدار و عزت افغانستان

عبدالحمید عارفی

سید لطیف سجادی
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فیـر می آیـه؟«  او می پرسـد: »چقـه صـدای  از  پـدرش   

شـادیانه  هسـتند،  دوسـتان  می گویـد:  و  می خنـدد  او 

می زننـد. خداحافـظ، »مـه بـروم کـه کـدام خرابـکاری 

پـدر  و  مـادر  از  را  لبخنـد  تـا  می گویـد  دروغ  نکننـد.« 

نگیـرد. پیـرش 

حوالـی سـاعت هشـت و نیـم شـب جمعه، تلفـون پدری 

صـدای  خـط  طـرف  آن  می آیـد؛  در  صـدا  بـه  فرتـوت 

رسبـازی اسـت کـه بـرای آخریـن بـار هنگامـی کـه آتش 

دشـمن زیـاد می شـود بـا والدینـش متـاس می گیـرد تـا 

صـدای آنـان را بشـنود.

بعـد از مکاملـه کوتـاه، تلفون قطع شـد و پـدر و مادرش 

با خیالی آسـوده رس بر بالشـت گذاشـتند؛ غافل از این 

کـه بیسـت و چهـار سـاعت بعـد بـا بـدن گلگـون یگانـه 

پرسشـان مواجه می شـوند.

فـردای آن روز موتـر نظامـی بـه منزل نورمحمـد احمدی 

نزدیـک می شـود، پـدر و مـادر پیر فکـر می کنند پرسش 

آمـده بـه اسـتقبال او می ایسـتند، امـا بـا حضـور اقوام و 

آشـنایان و دیـدن تابـوت از هـوش می روند.

جگـرن نورمحمـد احمـدی، آمـر اپراسـیون نظـم عامـه 

والیـت هـرات، شـب جمعـه 20 ثـور 1397 بـا بیـش از 

سـی همسـنگرش در حملـه گروهی طالبان به شـهادت 

رسید.

او نزدیـک بـه یـازده سـال در صفـوف نیروهـای امنیتـی 

)پولیـس نظـم عامـه( خدمـت کـرد؛ امـا رسانجـام شـب 

جمعـه در حملـه گـروه تروریسـتی طالبـان بـه شـهادت 

رسید.

طـی سـال های اخیـر شورشـیان گـروه طالبـان چندیـن 

حملـه بـر والیـت فـراه و سـایر والیت هـای کشـور انجـام 

داده کـه در نتیجـه آن صدهـا تـن از نیروهـای امنیتـی 

و دفاعـی کشـور شـهید شـده اند کـه نورمحمـد احمدی 

نیـز یکـی از آنان اسـت.

نبود پدر، زخمی ناسور

نورمحمـد احمدی سـه فرزند خردسـال )یـک دخرت و دو 

پـرس( دارد کـه بعـد از آن واقعـه، هر روز داغ نبـود پدر را 

حـس می کنند و زخم ناسـوری شـده اسـت.

دخـرت چهـارده سـاله نورمحمـد احمـدی می گویـد کـه 

بـا چنـد کلمـه و یـا جملـه  داغ بی پـدری را منی تـوان 

هامننـد  خانـواده  فرزنـدان  بـرای  پـدر  کـرد.  توصیـف 

وقتـی  هـر  می میریـم،  روز  هـر  مـا  اسـت.  اکسـیجن 

کـه کودکـی دسـت در دسـت پـدر در کنـار رسک قـدم 

می زنـد.

او گفـت کـه بـا رفنت پـدر، خانه ای کـه او سـاخته بود را 

تـرک کردیـم تـا شـاید خاطراتـش کمـرت شـود، اما نشـد 

کـه نشـد. نقـش لبخنـد او را منی تـوان فرامـوش کرد.

کـودکان  می دانـم  افـزود:  سـاله  چهـارده  دخـرت  ایـن 

زیـادی مثـل مـا هسـتند کـه از نعمـت پـدر بـه دلیـل 

محـروم  تروریسـتی  گروه هـای  خامنانسـوز  جنگ هـای 

شـده اند امـا اینکـه می بینیـم دیگـران بـه آنـان افتخـار 

می شـوند. مـا  زخمـی  قلب هـای  تسـکین  می کننـد، 

هـر چنـد آمار دقیقی از شـامر کشـته شـدگان نیروهای 

دفاعـی و امنیتـی کشـور وجـود نـدارد امـا محمـدارشف 

غنـی رئیـس جمهـوری در سـال 2018 میـادی گفتـه 

بـود که طی چهار سـال گذشـته حدود ۳۰ هـزار نیروی 

امنیتـی افغان کشـته شـده اند.

وصیت نامه شهید نورمحمد احمدی

نورمحمـد احمـدی سـال گذشـته در والیت فـراه زخمی 

شـده بـود او گویـا شـهادت را بـه جـان خریـده بـود و 

می دانسـت کـه روزی از ایـن جهـان رخـت برمی بنـدد 

بـه همیـن لحـاظ وصیت نامـه اش را نیـز نوشـته اسـت.

دوسـتانش می گوینـد، او در وصیت نامه ی خود نوشـته: 

می شـوند  کشـته  خـدا  راه  در  کـه  آنهایـی  مپنداریـد 

پروردگارشـان روزی  نـزد  و در  زنده انـد  بلکـه  مرده انـد؛ 

می خورنـد.

آقـای احمـدی ایـن گونـه وصیت نامـه اش را آغـاز کـرده 

افغانسـتان، مخصوصـا  بـر روح شـهدای  »درود  اسـت: 

بـه عنـوان  آزادی. چنـد کلمـه ای  شـهیدان راه حـق و 

وصیت نامـه می نویسـم. اول از هـر چیـزی بایـد بگویـم 

کـه اگـر نیروهـای امنیتی نبودنـد تا چندین سـال دیگر 

طالبـان و داعـش بـر گـرده ما سـوار می شـدند و از ما به 

عنـوان یک بـرده اسـتفاده می کردند پس قـدر نیروهای 

دفاعـی کشـور را بدانیـد و بـه هـر قیمتـی کـه شـده از 

ارگان هـای اردوی ملـی پشـتیبانی کنیـد.

دیگـر  قسـمتی  در  عامـه  نظـم  پولیـس  فرمانـده  ایـن 

کشـور  دشـمنان  کـه  نوشـته  خـود  وصیت نامـه ی  از 

می خواهنـد مـردم را از یکدیگـر جـدا کننـد امـا حفـظ 

از  پیـروزی می رسـاند پـس دسـت  بـه  را  وحـدت شـام 

تفرقـه و جدایـی دسـت برداریـد، در ایـن زمان کـه زمان 

جنـگ اسـت ممکن اسـت در جامعـه کمبودهایی وجود 

داشـته باشـد پـس ایـن کمبودهـا ناراحـت نشـوید کـه 

خداونـد در هـر لحظـه شـام را آزمایـش می کنـد .

او لحظـه ای بـا پـدر و مـادرش نیـز درد دل کـرده اسـت 

زندگـی  در  مـن!  عزیـز  مـادر  و  »پـدر  اسـت:  نوشـته  و 

شـام را خیلـی ناراحـت کـردم و اکنـون کـه عـازم جبهـه 

جنـگ هسـتم قدر شـام را فهمیده ام. پدر و مـادر عزیز! 

می دانـم کـه سـخت اسـت، ولـی اگـر مـن کشـته شـدم 

از شـام می خواهـم کـه بـرای مـن گریـه نکنیـد، چـون 

اگـر خـدا قبـول کنـد شـهید هسـتم و کسـی که شـهید 

می شـود تـازه اول زندگـی خـود را رشوع کـرده و آن هـم 

در نـزد خـدا.

او از پـدر و مـادرش طلـب عفـو کـرده و از آنـان خواسـته 

و  خویشـان  دوسـتان،  متـام  از  مـن  بـرای  کـه  اسـت 

از  احمـدی  شـهید  کنیـد.  طلـب  رضایـت  آشـنایان 

خواهرانـش نیز خواسـته اسـت کـه مواظب فرزندانشـان 

باشـند و تـاش کننـد کـه افـراد مومـن و معتقد بـه قرآن 

و اسـام، وطن دوسـت بـار بیاورنـد. نورمحمـد احمـدی 

کـه  اسـت  نوشـته  وصیت نامـه اش  قسـمت  آخریـن  در 

متامـی وسـایل خانـه متعلـق به همـرسم اسـت و حقوق 

و مزایـای مـرا بـه پـدر و مـادرم بدهیـد و آنـان هـر طـور 

صـاح داشـتند، مـرف کننـد.

حاجـی شـیرعلی احمـدی پـدر پیـر نورمحمـد احمـدی 

اکنون با شـهید شـدن سـومین فرزندش، مجبور اسـت، 

یـازده نواسـه ی خـود را رسپرسـتی کنـد. دو فرزند دیگر 

حاجی شـیرعلی سـال های گذشـته از ایـن جهان رخت 

بربستند.

 علی رضا احمدی

؛  له گلو ن  را با یر  ز
سربازی که به 

 شادی والدین پیرش می اندیشید


